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A tárgyalandó témakör tárgya:
A polgármester illetményének és az alpolgármester tiszteletdíjának elfogadása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület !
A polgármester és az alpolgármester díjazásának és költségtérítésének szabályait a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.)
szabályozza. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülésén 169/2019. (X.
30.) határozatával döntött a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló CXLVIII. törvény 9. alcíme
módosította az Mötv. 71. § (2) és (4) bekezdéseit. A módosítás 2022. január 1-jén lépett hatályba.
„71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.”
„71. § (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”
A költségtérítés megállapításával és számításával kapcsolatos jogszabályi előírás nem változott:
„71. § (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
Fentiek alapján a polgármester illetménye 2022. január 1-től 845.000 Ft-ra, költségtérítése
126.800 Ft-ra változna.
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A 2021. szeptember 29-i képviselő-ülésen az alpolgármesterré történő választással egyidejűleg
döntött a testület az alpolgármester tiszteletdíjáról.
Az alpolgármester díjazásának és költségtérítésének szabályait az Mötv. 80. §-a szabályozza.
„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 10000 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. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(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. § (5) bekezdése szerint
71. § (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Az alábbi táblázat tartalmazza a polgármesternek és az alpolgármesternek adható illetmények,
tiszteletdíjak és költségtérítések maximum összegét:
Főállású
Társadalmi megbízatású
Társadalmi megbízatású
polgármester
polgármester
alpolgármester
illetmény
845.000 Ft
tiszteletdíj
422.500 Ft
maximum 380.300 Ft
költségtérítés
126.800 Ft
maximum 57.000 Ft
A határozati javaslatban két változat szerepel az alpolgármesteri tiszteletdíjra, az egyik a jelenleg
megállapított százaléknak (70 %) megfelelően kiszámított összegre tesz javaslatot, a másik pedig
a jelenlegi összegnek megfelelő százalék meghatározásával (50 % ) tesz javaslatot a tiszteletdíj
összegére.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályban foglaltaknak megfelelően döntsön a
polgármester illetményéről és költségtérítéséről illetve az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről .
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2019. (X. 30.) határozata a
polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2021. (IX. 29.) határozata az
alpolgármester tiszteletdíjáról
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Az önkormányzat költségvetésében a K 121-es rovaton az idei évi költségvetésbe az illetmény, a
és költségtérítés összege betervezésre kerül. A további évek költségvetésébe ezen a soron kell
tervezni a költség fedezetét.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
6.1.Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (I.26.) határozata a polgármester illetményéről és
költségtérítéséről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 71. §-ában foglaltaknak megfelelően Őrbottyán Város
polgármesterének illetményét 2022. január 1-től havi 845.000 forintban
állapítja meg.
A törvényben foglaltaknak megfelelően 2022. január 1-től a polgármester
illetményének 15%-ában meghatározott összegű, havi 126.800 Ft
költségtérítésre jogosult.
Határidő:
azonnal, folyamatos
Felelős:
jegyző
Végrehajtást végzi: jegyző, humánpolitikai ügyintéző, Pénzügyi iroda
6.2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2022.1. (I. 26.) határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről
„A” változat:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. §-ában foglaltaknak megfelelően Őrbottyán Város
alpolgármesterének tiszteletdíját 2022. január 1-től a jogszabályban
meghatározott polgármesteri tiszteletdíj 70%-ában, havi 295.800
Forintban állapítja meg.
A törvényben foglaltaknak megfelelően 2022. január 1-től az
alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű, havi
44.400 Ft költségtérítésre jogosult.
VAGY
„B” változat:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. §-ában foglaltaknak megfelelően Őrbottyán Város
alpolgármesterének tiszteletdíját 2022. január 1-től a jogszabályban
meghatározott polgármesteri tiszteletdíj 50%-ában, havi 211.300
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Forintban állapítja meg.
A törvényben foglaltaknak megfelelően 2022. január 1-től az
alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű, havi
31.700 Ft költségtérítésre jogosult.
Határidő:
azonnal, folyamatos
Felelős:
jegyző
Végrehajtást végzi: jegyző, humánpolitikai ügyintéző, Pénzügyi iroda
Őrbottyán, 2022. január 7.
előterjesztő:
……………………
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

