
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 21-i 

testületi ülésére 

 

4. Napirend: polgármesteri illetmény meghatározása 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § 

(1) bekezdése alapján a főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre 

jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, 

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 

költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. 

A szakasz (2) bekezdése alapján a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi 

önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. 

A (4) bekezdés alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

 

Fentiek alapján Vaszar Község Önkormányzat polgármesterének illetménye figyelembe véve a 

község lakosságszámát bruttó 498.600,- Ft/hó. 

 

A (6) bekezdés alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 

önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

A törvényben meghatározott illetmény 15 %-ának megfelelő összeg: 74.790,- Ft/hó. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy határozatban rögzítse a törvényben meghatározott illetmény 

és költségtérítés mértékét: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(II.21.) önkormányzati 

határozata  

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Péter főállású polgármester 

illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. 

§-ának rendelkezése alapján bruttó 498.600,- Ft/hó összegben, költségtérítését 74.790,- Ft/hó 

összegben határozza meg 2017. január 1-jétől. 

 

Vaszar, 2017. február 14. 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 



 

 

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 21-i 

testületi ülésére 

 

4. Napirend: Alpolgármesteri illetmény meghatározása 

 

Tisztelt Képviselők! 

Az Mötv. 80. §(2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

képviselő-testület állapítja meg, úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90 %-át. Ezen tiszteletdíj egészéről vagy meghatározott részéről a 

képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával az alpolgármester lemondhat.  

Az alpolgármester illetményének meghatározásakor a képviselő-testület korábban a társadalmi 

megbízatású polgármester illetményének 70 %-ában határozta meg a tiszteletdíj összegét az 

alakuló ülésen, mely 157.045,- Ft-nak felelt meg. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Költségtérítésről nem lehet lemondani.  

Az alpolgármesteri tiszteletdíj képviselői tiszteletdíj mértékét meghaladó összegéről korábban 

mindkét alpolgármester írásos nyilatkozatával lemondott, csupán a költségtérítést veszik igénybe. 

 

Az új jogi szabályozás megváltozásával az alsó korlát eltörlésre került. Javaslom a képviselőknek 

a következő határozati javaslat elfogadását. 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(II.21.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Miklós és Mezei Zsolt 

alpolgármesterek részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján 2017.01.01-től 157.045,- Ft/hó összegben 

állapítja meg a havi tiszteletdíjat. A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely összeg 23.560,- 

Ft/hó.  

Felelős: gazdálkodási ügyintéző 

Határidő: szövegben adott 

 

Vaszar, 2017. február 14. 

 

 

 Varga Péter 

 polgármester 

 

 


