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ELŐTERJESZTÉS 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 25-i 
ülésére a főállású polgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester 

illetménye, illetve tiszteletdíja és költségtérítése megállapításához  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyar Közlöny 2016. évi 210. számában - 2016. december 20-án - megjelent a 
2016. évi CLXXXV. törvény, amely módosította a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: 
Mötv.), 2017. január 1. napjával való hatályba lépéssel. 

 
A módosítás érintette a Mötv. 71. § (2) -(4) bekezdését, mely a polgármester díjazására,                   
költségtérítésére  tartalmaz rendelkezéseket.  
A korábbi rendelkezésekhez képest a jogalkotó a lakosságszám alapján erőteljesebben 
differenciált , új település kategóriákat állapított meg.  
 
A módosítás értelmében 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 polgármester illetménye az Mötv. 71. § (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ; 
e)      50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f)       70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g)      80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 
 
 
Az államtitkár alapilletménye az illetményalap (2017. évben 38.650 Ft) - a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló   
2010 . évi XLIII. törvény 52. §- a alapján - tizenkétszerese, az illetménykiegészítése az 
alapilletmény 50%-a, a vezetői illetménypótléka pedig az alapilletményének a 65%-a,  
mely összegszerűen, az alábbiakban foglalható össze: 
- az államtitkár alapilletménye (illetményalap x 12 = 38.650 x 12): 463.800,- Ft 
- az államtitkár illetménykiegészítése (alapilletmény 50%-a = 463.800 x 50%): 231.900,- Ft 
- az államtitkár vezetői illetménypótléka (alapilletmény 65%-a = 463 .800 x 65%):  
       301.470,- Ft 
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-   az államtitkár illetménye összesen: 997.170,- Ft 
 

 

 
A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján a polgármester, megyei közgyűlés 
elnöke illetményének számítási alapja 997.170 Ft, melyet ebben az esetben nem kell 100 
Ft-ra kerekíteni! 

 
Az Mötv. 146. § (3) bekezdés kimondja, hogy a 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2)  
bekezdése, 98. § (8) és (11) bekezdése alkalmazása során a költségvetési törvényben 
meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi önkormányzati  
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot  
és időpontot kell figyelembe venni. 

 
Tekintettel arra, hogy az Mötv. 146. § (3) bekezdése tételesen felsorolja azokat a §-okat, 
melyeknél a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó és ezek 
között a polgármester illetményéről rendelkező 71. § nem szerepel, ezért a polgármester 
illetményének számításánál a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010 . évi L. törvényben meghatározott, vagyis jelen esetben a 2014. 
január 1-jei  lakosságszámot kell figyelembe venni. 

 
Az Mötv. 146. § (3) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a 2014. január 1-jei 
lakosságszámot kell figyelembe venni a polgármester illetményének számításánál, a 
jogalkotó ettől való eltérést sem pozitív, sem negatív irányban nem engedélyez. 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX . törvény (a továbbiakban : Kttv.) 
131. § (1) bekezdése kimondja, hogy az illetményt 100 Ft-ra kerekítve kell 
megállapítani . A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási 
jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 131. § (1) bekezdését. 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX . törvény (a továbbiakban : Kttv.) 
131. § (1) bekezdése kimondja, hogy az illetményt 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani . 
A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra 
megfelelően alkalmazni kell a 131. § (1) bekezdését. Vagyis az Mötv. 71. § (4) 
bekezdésében szereplő - 2014. január 1-jei lakosságszámnak megfelelő - %-os érték 
kiszámítását követően kell a polgármester illetményének összegét 100 Ft-ra kerekítve 
megállapítani. 
 
A fentieket figyelembe véve a főállású polgármesterek illetménye: 

o 500 fő és az az alatti lakosságszámnál 299.200,- Ft 
o 501 - 1500 fő lakosságszámnál 398.900,- Ft 
o 1501 - 2000 fő lakosságszámnál 498.600,- Ft 
o  2001 - 5000 fő lakosságszámnál 548.400,- Ft 
o 5001 - 10000 fő lakosságszámnál 598.300,- Ft 
o 10001 - 30000 fő lakosságszámnál 698.000,- Ft 
o 30000 fő lakosságszám felett 797.700,- Ft. 

 
A Kttv. 235 . §-a rendelkezik a személyi illetményről, azonban a Kttv. 225/L. § (1) 
bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra ezt nem lehet alkalmazni. 
Előbbiek értelmében az Mötv-ben meghatározott mértéktől a megyei közgyűlés  
elnökének, valamint  a főállású polgármesternek az illetménye nem térhet el. 

 



A Belügyminisztérium 2014. évi alakuló üléseket követően kiadott szakmai anyagában 
foglaltak alapján „ugyan nem a képviselőtestület dönt a polgármester illetményének  
mértékéről, de határozatában deklarálnia kell, hogy az adott település polgármesterét   
az Mötv., mely rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg.  
Lényegében ezzel „személyesíthető " a törvényi rendelkezés, erre pedig csak a  
munkáltató, nevezetesen a képviselő-testület jogosult.” 
 
A  polgármester illetményének változása érinti a költségtérítését is. 

 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése kimondja, hogy a főállású polgármester, a társadalmi 
megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az 
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a módosítás következtében az alábbi  
146/C. §-sal egészült ki: 
 
„146/C. § A 2016 . december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti 
polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról  szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel 
módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése 
szerinti tiszteletdíj  összegének  különbözetét az állam a központi költségvetésből - a 
települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességének figyelembevételével - a 
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi 
önkormányzatok számára évente megtéríti." 
 
Az Mötv.  80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: 
„(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat." 
 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja - a mi településkategóriánkban -          
274.200 Ft, melynek a 90 %-a 246.780,- Ft. A költségtérítés a tiszteletdíj 15 %-a, vagyis 
37.017 Ft lehet. 
A 2014. évi választásokat követő alakuló ülésen Németh Lajos alpolgármester tiszteletdíja – 
előzetes írásbeli lemondása alapján - 57.054,- Ft-ban, költségtérítése 8.558,- Ft-ban került 
megállapításra. Vele történt előzetes egyeztetés alapján ezen összegek újbóli megállapítását 
kérte, lemondó nyilatkozata mellékelve. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Balázs főállású 
polgármester illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek  
megfelelően 548.400,- Ft/hó összegben, költségtérítését az Mötv. 71. § (6)            
bekezdése alapján 82.260,- Ft/hó összegben állapítja meg, 2017. január 1.              
napjától kezdődően. 
 
Felelős: Nagy Gáborné jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Lajos társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – előzetes írásbeli lemondó nyilatkozatának 
megfelelően - 57.054,- Ft/hó összegben, költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése 
alapján 8.558,- Ft/hó összegben állapítja meg, 2017. január 1. napjától kezdődően. 
 
Felelős: Nagy Gáborné jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Kéthely, 2017. január 18. 
 
 

Nagy Gáborné 
 jegyző 

 
 
 
 


