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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére 

 

A polgármester illetményének deklarálása és az alpolgármester bérének megállapítása 

 
Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A polgármesteri illetmény deklarálása 

 

A 2016-os év végén az Országgyűlés elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvényt, 

amelyben a polgármesteri illetmények 2014-es választás előtti szintjéhez igazították a 

lecsökkentett polgármesteri illetményeket. 

 
Fentiek alapján a polgármesteri illetmények szintje az alábbiak szerint került megállapításra:  

 

„71. § …. 

(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.” 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának polgármestere tekintetében a fenti jogszabályhely 

vastaggal jelölt rendelkezései az alkalmazandó szabályok. A 2014-es évet megelőzően a 

Tisztelt Képviselő-testület saját hatáskörébe tartozott a polgármesteri illetmény megállapítása. 

A választásokat követőeen az Országgyűlés az illetmény megállapítására vonatkozó hatáskört 

saját magra delegálta, így a tisztelt Képviselő-testület csak deklarálni tudja a jogszabályban 

meghatározottakban foglalt illetmény szintjét.   

 

Az illetmény a fenti jogszabályhely alapján az alábbiak szerint számolandó:  
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Az államtitkári illetmény (2) bekezdés szerinti összege:  

 alapilletmény: köztisztviselői illetményalap 12-szerese = 12*38.650 forint = 463.800 

forint; 

 illetménykiegészítés: alapilletményének 50 %-a = 463.800 forint *0,5 = 231.900 

forint; 

 illetménypótlék: alapilletményének 65 %-a = 463.800*0,65 = 301.470 forint.  

 

Fentieknek megfelelően a polgármesteri illetmény számítás alapja: 997.170 forint.  

 

Füzesgyarmat állandó lakosságának számítása alapján a polgármesteri illetmény százalékos 

határa az Mötv. 71. § (4) bekezdés e.) pontja alapján a fenti számítási alap 60 %-ban kerül 

meghatározásra, ennek megfelelően a polgármester illetménye 2017. január 1-től 598.302 

forint.  

 

Az illetmény növekedésével természetesen a polgármesteri költségtérítés összege is 

emelkedik a nélkül, hogy a jogszabályban meghatározott 15 %-os beállási szint változott 

volna.  

 

II. Az alpolgármesteri illetmény felülvizsgálata 

 

A törvénymódosítás további módosítást tartalmazott az alpolgármester illetményére 

tekintettel. A 2014-es választást követően továbbra is a Tisztelt Képviselő-testület 

hatáskörében maradt, azonban arra vonatkozóan már törvényi minimum s maximum került 

meghatározásra. A 2016. év végi jogszabály módosítás azonban a törvényi minimumot állapít 

meg az alpolgármester részére.  

 

Tekintettel arra, hogy a főállású polgármester helyettesítése, valamint az alpolgármester 

részére átruházott önkormányzati hatáskörök megkívánják azt, hogy az alpolgármester is 

megfelelő díjazásban részesüljön és a polgármester illetményének növekedésével az 

alpolgármester illetményének növekedése is megoldható, lehetősége van a Tisztelt Képviselő-

testületnek az alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálatára.  

 

Az Mötv. az alábbi szabályt állapítja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye 

tekintetében:  

 

„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 

úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-

át.”  

 

A jogszabályhely tekintetében el kell mondani, hogy a „társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja” szófordulat az illetmény alapjaként (mértékegység) került be a törvény 

szövegezésébe.  

 

Ennek megfelelően az illetmény számítási alapja a főállású polgármester illetményének 50 %-

a, amely az előző pontban említettek alapulvételével 299.151 forint.  

 

A Képviselő-testület az alpolgármester illetményét (és hozzá igazodva annak 15 %-os 

költségtérítését) legfeljebb a fenti összeg 90 %-ban határozhatja meg.  
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Az alpolgármesteri tisztség felelősségteljes voltára való tekintettel az összeget forintosítva 

200.000 forintban javaslom megállapítani, amely a fenti jogszabályi feltételeknek való 

megfelelés céljából százalékosan 66,9 %-ot tesz ki.  

 

Fentieknek megfelelően kérem az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Füzesgyarmat, 2017. január 17. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (I.26.) határozata 

A polgármesteri illetmény deklarálásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés e.) pontja 

alapján megállapítja, hogy Bere Károly főállású polgármester havi illetménye 2017. január 

1-től a polgármesteri tisztsége fennállásáig br. 598.302 forint, költségtérítése: havi 89.745 

forint 

 

Határidő: 2017. január 1-től folyamatos 

Felelős: Dr. Blága János jegyző  
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Az alpolgármesteri illetményének megállapításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Ibrányi 

Éva társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től az 

alpolgármesteri tisztsége fennállásáig havi bruttó 200.000 Ft-ban, költségtérítését havi 

30.000 Ft-ban állapítja meg.  

 

Határidő: 2017. január 1-től az alpolgármesteri tisztség fennállásáig folyamatos 

Felelős: Bere Károly, polgármester  

 


