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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A polgármester és az alpolgármester díjazására és költségtérítésére vonatkozó szabályokat 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. és 
80. §-ai rögzítik.  

Az Országgyűlés 2016. december 12-i ülésén a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosította a 
Mötv.-t az alábbiak szerint:  

„1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(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.” 

 

Fentiek szerint 2017. január 1-től a polgármester illetménye bruttó 698.000.- Ft/ hó. A Mötv. 
71. § (6) bekezdése szerint a polgármester havonta illetménye 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult, azaz bruttó 104.700.- Ft-ra. 

 



Az Mötv. 80. § (1) bekezdése szerint 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. A (3) bekezdése szerint a főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, 
a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az 
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Fentiek szerint 2017. január 1-től a képviselő-testület által a korábbiakban meghatározott 
90%-os százalékos arány alapján az alpolgármester illetménye bruttó 628.200.- Ft/hó. A 
Mötv. 80. § (3) bekezdése szerinti költségtérítése bruttó 94.230.- Ft. 

 
A közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése szerint 
a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester 
között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati 
jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói 
jogokat.  

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
1. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Solymosi Sándor polgármester 
illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 698.000.- Ft/hó-ban, költségtérítését havi 
104.700.- Ft bruttó összegben állapítja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 

2. Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász István alpolgármester 
illetményét 2017. január 1. napjától bruttó 628.200.- Ft/hó-ban, költségtérítését havi 
94.230.- Ft bruttó összegben állapítja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2017. január 13. 
 
 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

 


