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Előterjesztés 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 30. napján tartandó soron 

következő nyilvános, önálló ülésére 

 

Napirendi pont: Hajmáskér Község polgármesterének illetményének és költségtérítésének 

megállapítása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

Tisztet Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

71.§ alapján a főállású polgármester illetményre és költségtérítésre jogosult. 

 

„71. § (1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre 

jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának 

összegével. 

 

(4) A polgármester illetménye a (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; 

c) 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.” 

 

A miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Ksztv.) 51.§ (1) – (3) bekezdései az 
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államtitkár alapilletményének, illetménykiegészítésének, valamint vezetői illetménypótlékának 

mértékére vonatkozóan a következő szabályokat tartalmazza:  

 

„51.§ (1)
 
 Az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese. 

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 132. §-a alapján az illetményalap összegét 

évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint 

az előző évi illetményalap. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 60.§ (1) bekezdése szerint 2019. évben az illetményalap 38.650,- forint.  

 

A fent idézett jogszabályhely alapján az államtitkár illetményének összege:  

 

Alapilletmény: 38.650 ft x 12=     463.800,- Ft 

Illetménykiegészítés: 463.800,- Ft 50 %-a=  231.900,- Ft 

Vezetői illetménypótlék: 463.800,- Ft 65 %-a =  301.470,- Ft 

Összesen:      997.170,- Ft 

 

Mindezek alapján, Hajmáskér Község polgármesterének illetményének összege (az Mötv. 71. § (4) 

bekezdésének d) alpontja alapján az államtitkár illetményének 55%-a): 

548.443,5,- Ft, kerekítve: 548.400,- Ft 

 

A főállású polgármester költségtérítése 

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, a főállású polgármester havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

A polgármester illetményét a jogszabály határozza meg, így a képviselő-testületnek a döntés 

meghozatala során mérlegelési lehetősége nincs 

 

Hajmáskér, 2019. október 25. 

 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 
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Határozati javaslat: 

....../2019. (…….) határozata: 

 

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Köbli Miklós 

polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ 

(4) bekezdés d) alpontja alapján, 2019. október 13. napjától havonta bruttó 548.400,- Ft illetményre 

jogosult.  

2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Köbli Miklós főállású polgármester havonta, a 

tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott, bruttó 82.267,- Ft összegű költségtérítésre jogosult.  
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Előterjesztés 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 30. napján tartandó soron 

következő nyilvános, önálló ülésére 

 

Napirendi pont: Hajmáskér Község alpolgármesterének illetményének és költségtérítésének 

megállapítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztet Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

80. § alapján az alpolgármester illetményre és költségtérítésre jogosult. 

 

„80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 

illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70–

90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(1a) A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a 

képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át. 

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy 

az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.  

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, 

a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult.” 

 

Az Mötv. 71. § és a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) – (3) bekezdései alapján Hajmáskér 

Község polgármesterének illetményének összege 548.400,- Ft. 

Az Mötv. 71. § (5) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 

polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult (274.200,- Ft). 

 

A fentiekben leírtak alapján, Hajmáskér Község társadalmi megbízatású alpolgármesterének 

illetményének összege legfeljebb bruttó 246.780,- Ft lehet. A képviselő-testület döntése értelmében az 

alpolgármester tiszteletdíja jelenleg bruttó 157.059,- Ft. Javaslom, hogy a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíja bruttó 158.000,- Ft összegben kerüljön meghatározásra. 

 



2 

 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése 

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján, a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az 

illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a társadalmi 

megbízatású alpolgármester illetményéről, tiszteletdíjáról.  

 

Hajmáskér, 2019. október 25. 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

....../2019. (…….) határozata: 

 

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy ……… alpolgármester - 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § alapján, 2019. 

október 30. napjától havonta bruttó …….,- Ft illetményre jogosult.  

2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján ……….társadalmi alpolgármester havonta, a 

tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott, bruttó ………….,- Ft összegű költségtérítésre jogosult.  
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Előterjesztés 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 30. napján tartandó soron 

következő nyilvános, önálló ülésére 

 

Napirendi pont: Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztet Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

35. § alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 

állapíthat meg az alábbiak szerint. 

 

„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 

tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat 

meg. 

(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési tagságukért 

tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára 

magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő 

tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, 

továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 

számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester 

engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.” 

 

Az elfogadásra javasolt rendelettervezet a jelenleg hatályos rendeletnek megfelelően szabályozza a 

képviselők tiszteletdíjának összegét, ebben nem javaslok változtatást. A tiszteletdíj megvonására és 

csökkentésére vonatkozó szabályokat Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 44. § (3) bekezdése szabályozza, 

az Mötv. vonatkozó rendelkezésének megfelelően. 

 

Hajmáskér, 2019. október 25. 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 
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Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (……) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Társadalmi hatása nincs. Gazdasági, költségvetési hatása az, hogy ezzel nő az önkormányzat 

költségvetési kiadásainak összege. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Környezeti és egészségi következménye nincs. 

 

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A jogszabály megalkotására kötelezettség nincs, annak elmaradása hátrányos következménnyel nem 

jár az önkormányzat számára. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

Személyi és tárgyi feltételek adottak a jogszabály alkalmazásához. 
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019. (…….) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról  

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Hajmáskér Község Önkormányzata képviselőjére. 

 

2. § (1)  A képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 

 

(2) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 28.000,- Ft. 

 

3. § A tiszteletdíj kifizetésének napja a tárgyhót követő hó 5. napja. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

5. § Hatályát veszti a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület 

tagjainak tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.27.) rendelete.  

 

 

 

.......................................... ....................................... 

Köbli Miklós  

polgármester 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

Hajmáskér, 2019. ……….. 

 

....................................... 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 








