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Javaslat a polgármester, alpolgármester tiszteletdíját megállapító 

határozat kijavítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a polgármester , alpolgármester illetményének meghatározásáról         tárgyalt. 
Az előterjesztés az alábbiakat tartalmazta: 
 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 
2017. I.1. napjától hatályos 71. § (4) bekezdés d) pontja szerint a 2001-5000 fő lakosságszámú 
település polgármesterének illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 55 %-
a. 
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdése szerint az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői 
illetményalap 12-szerese, a (2) bekezdés szerinti illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a, a (3) 
bekezdés szerinti vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a. 
 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése 
szerint a köztisztviselői illetményalap a 2017. évben 38.650 Ft. 
 
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 
illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 
 
Kismaros Község lakossága a legutóbbi népesség-nyilvántartási adatok szerint 2203 fő. 
 
Mindezek alapján Kismaros Község polgármesterének tiszteletdíját az alábbiak szerint kell 
meghatározni: 
 
az államtitkár alapilletménye  463.800 Ft 
Illetménykiegészítés:   231. 900 Ft 
illetménypótlék:   301.470 Ft 
 
Az államtitkár illetménye:  997.370 Ft 
 
55 %     548.553 Ft 
 
50 %     274.276 Ft 
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület Kismaros Község polgármesterének tiszteletdíját 274.276 Ft-ban 
határozza meg. 
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester a tiszteletdíjának 15 %-
ában meghatározott költségtérítésre jogosult. 
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a polgármester költségtérítését 41.141 forintban határozza 
meg. 



 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90 %-át. 
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület Kismaros Község alpolgármestere tiszteletdíját 191.993 
forintban határozza meg. 
 
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja 15 %-
ának megfelelő költségtérítésre jogosut. 
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését 28.800 forintban határozza 
meg.” 
 
Az előterjesztés szerint az államtitkár illetménye 997.310 Ft. Az államtitkár illetményének levezetése 
helyes volt, azonban számítási hiba folytán az illetmény összegének meghatározása téves, az 
államtitkár illetménye 997.170 Ft. 
 
A számítási hiba következtében a polgármester és az alpolgármester illetményének számítása és  
meghatározása is helytelen. 
 
A helyes számítás: 
 
az államtitkár alapilletménye  463.800 Ft 
Illetménykiegészítés:   231. 900 Ft 
illetménypótlék:   301.470 Ft 
 
Az államtitkár illetménye:  997.170 Ft 
 
55 %     548.443 Ft 
 
50 %     274.222 Ft 
 
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület az 5/2017.(I.23.) számú határozatát a határozati javaslatnak 
megfelelően javítsa ki. 
 

 

Kismaros, 2017. március 9. 

 

 

                                                                                            Dr. Horváth Péter 

 

 



Határozati javaslat 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. Kismaros Község polgármesterének tiszteletdíját 274.222,  költségtérítését  41.113 forintban 

állapítja meg, 

2. Kismaros Község alpolgármesterének tiszteletdíját 191.956, költségtérítését 28.794 forintban 

állapítja meg, 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 


