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A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

 

Tárgy:  Döntés a polgármester illetményéről és költségtérítéséről 
  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a 

továbbiakban: Mötv.) az Országgyűlés 2011 decemberében fogadta el. Rendelkezései több 

szakaszban léptek hatályba, megfelelő időt hagyva az érintetteknek a változásokhoz való 

alkalmazkodásra.  

A Mötv. a korábbi rendelkezésekhez képest változtatott a díjazás szabályozásán, 

lakosságszámhoz igazodóan konkrét összegben állapította meg a polgármesteri illetményeket 

(tiszteletdíjakat).  

Ugyanakkor ezen időszakban – lényegében 2012 és 2015 között – megtörtént a nagy 

ellátórendszerek (pl. egészségügy, oktatás) reformja, átalakult a kormányzati 

szervezetrendszer, megváltozott az állami, konkrétan a kormányzati szervek és az 

önkormányzatok közötti feladatmegosztás. Több olyan feladat került át a járási hivatalokhoz, 

kormányhivatalokhoz, amelyeket korábban az önkormányzatok láttak el. Ezzel egyidejűleg a 

különböző típusú önkormányzatoknál jelentkeztek új feladatok, helyi szinten is 

alkalmazkodni kellett a változásokhoz. Az önkormányzati feladatellátást irányító 

polgármestereknek is differenciáltabb lett a tevékenysége. Mindezekre tekintettel szükségessé 

vált a megváltozott feladatellátásukhoz igazítani díjazásukat.  

 

2016. évi CLXXXV.törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény módosításáról a polgármesterek díjazásának a fentieknek megfelelő 

korrekciójára irányul. A lakosságszámhoz igazodó kategóriák tekintetében a jelenlegihez 

képest tovább differenciálja a rendszert, ezáltal a feladatellátás nagyságrendjéhez képest 

méltányosabb illetményeket (tiszteletdíjakat) állapít meg.  

Figyelemmel arra, hogy sok településen az önkormányzatoknak csak minimális a saját 

bevétele, ezért a módosítás a korábbi illetmény és a megemelt illetmény közötti összeg 

központi költségvetésből történő finanszírozása tekintetében az emelés megtérítését 

differenciáltan biztosítja. A törvény új 146/C.§-a szerint a differenciálás alapja az adott 

település egy főre jutó adóerőképessége.  

 

Tehát a törvénymódosítás átalakítja az önkormányzati tisztségviselők (polgármesterek, 

alpolgármesterek, közgyűlési elnökök és alelnökök) díjazásának rendszerét, azt az államtitkári 

illetményhez mérten százalékos arányban állapítja meg. Egyben a lakosságszám tekintetében 

új kategóriákat hoz létre – 1501 és 2000, 2001 és 5000, 5001 és 10 000 közöttieket –,ezáltal 

arányosabb illetmény (tiszteletdíj) emelés valósítható meg.  
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A Javaslat pontosítja a polgármesterekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, ezáltal 

kiküszöböl egy koherenciazavart, és a 3000 fős lakosságszám-határra vonatkozó módosítással 

egységessé teszi a szabályozást a Mötv. 72. §-ának (1) és (2) bekezdése tekintetében. Ezzel 

egyben enyhíti a polgármesterekre vonatozó összeférhetetlenségi rendelkezéseket is.  
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-ának (2) 

– (4) bekezdései helyébe az alábbi 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)... 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg  

a) 20%-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 az 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

f) 70%-a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”  

 

Medina község lakosság száma 2016.január 1-jén 809 fő, így a (4) bekezdés b) pontja szerint kell 

a polgármester illetményét megállapítani. 
 
Az államtitkári illetmény: 997.200.-Ft/hó, így a polgármesteri illetmény: 398.880.-Ft/hó, százasra 

kerekítve: 398.900.-Ft/hó. 

A költségtérítés ennek 15 %-a: 59.835.-Ft/hó. 
 
Még nem ismert, hogy az állami költségvetésből hogyan igényelhető a régi és az új illetmény 

különbözete. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a 

határozati javaslatot elfogadni. 

Medina, 2017.január 16. 

 

Határozati javaslat: 
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CXCIX. törvény 43.§ (3) bekezdése szerinti jogkörében eljárva Vén Attila 

főállású polgármester illetményét 2017.01.01-től 398.900.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Vén Attila polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CXCIX. törvény 43.§ (3) bekezdése szerinti jogkörében eljárva Vén Attila 

főállású polgármester költségtérítését 2017.01.01-től 59.835.-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Vén Attila polgármester 

 

 

Az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése felülvizsgálatáról: 
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Határozati javaslat: 
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CXCIX. törvény 43.§ (3) bekezdése szerinti jogkörében eljárva Lang Katalin 

társadalmi megbízású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését felülvizsgálta. Úgy dönt, 

hogy azt nem kívánja megváltoztatni. 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Vén Attila polgármester 

 


