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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2022. január 26-i ülésére: 

Döntés a polgármester illetményének jogszabályon alapuló módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 

26.§ (1) és (2) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (1), (2) és (4) bekezdéseinek módosításáról rendelkezett. 

A módosítás folytán a polgármesterek díjazása 2022.01.01. napjától megemelkedik a törvényben 

szabályozott mértékben. 

A polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az Mötv. 71. §-a rendelkezik. Az Mötv. 71. 

§-a az alábbiakat írja elő: 

„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.” 

(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. 

 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint Havrancsik Tibor 

polgármesternek az illetménye 650.000.- Ft/hó. 

 

A 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 141. § (6) értelmében angol, francia, német, 

arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, mértéke a 

komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a. A Kttv. 225/L. § (1) 

alapján a fent nevezett bekezdést a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazni kell.  

Havrancsik Tibor polgármester a korábban bemutatott bizonyítványa alapján alanyi jogon 

jogosult idegennyelv-tudási pótlékra az illetményalap 60%-os mértékében. 

 

Az illetményalap mértéke az 1/2022.(I.26.) önkormányzati rendelet értelmében 55.000.-Ft, 

melynek 60%-a 33.000.- Ft. 

 

Az Mötv. 71. § (6) alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a 

megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
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A fentiek alapján a polgármester költségtérítésének összege 97.500.-Ft/hó. 

 

A Kttv. 225/A. § (1) alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, ezért a képviselő-testület döntése szükséges polgármester illetményének 

módosításához. A Testületnek mérlegelési lehetősége nincs. 

 

A jogszabályoknak való megfelelés miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 

határozati javaslatot fogadja el: 

        

…/2022. (I.26.) határozat 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2022. január 

1. napjától Havrancsik Tibor polgármester 

- a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározottak 

szerint 650.000.- Ft/hó illetményre jogosult; 

-  a 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) b) alapján 33.000.- Ft/hó idegennyelv-tudási 

pótlékra jogosult; 

- a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 97.500.-Ft/hó költségtérítésre 

jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges számfejtési 

módosításokról. 

 

 

Felelős: Kozlik Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Kozlik Zsolt sk. 

jegyző 


