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A rendelet-tervezet elfogadásához 

 minősített többség szükséges! 

 

 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. október 22-én 1300 órakor tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Döntés a polgármester illetményéről  
Előterjesztő és előadó: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

       

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg a polgármesterek  illetményét. A törvény ezen 

rendelkezései 2017. január 1. hatállyal módosultak. Ennek alapján a polgármester illetménye 

megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetmény összegének 

lakosságszámtól függő százalékának.  

Medina község polgármestere esetében ez az összeg - lakosságszámtól függően - az államtitkári 

illetmény 40 %-a.  

Államtitkár alapilletménye:   38.650 x 12 = 463.800 Ft 

Államtitkári illetmény kiegészítés: 463.800 x 50% = 231.900 Ft 

Államtitkári vezetői pótlék:  463.800 x 65 % = 301.470 Ft 

 

Az államtitkári illetmény összesen 997.170 Ft, melyből a polgármester illetménye 2019. október 

13. napjától 398.868,- Ft.  

 

Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében a polgármester havonta az illetményének 15 %-ában 

meghatározott összegű 59.830,- Ft-os költségtérítésre jogosult.  

Mindezek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Vén Attila polgármester illetményét 2019. 

október 13. napjától havi bruttó 398.868,- Ft-ban állapítsa meg, továbbá havi bruttó 59.830,- Ft-os 

költségtérítésben részesítse.  

 

A döntéshozatal során a személyes érintettség szabályait alkalmazni kell. A polgármesternek be 

kell jelentenie személyes érintettségét. A kizárásról az érintett vagy bármely képviselő javaslatára 

a képviselő-testület dönt minősített többséggel, illetőleg erre úgy is sor kerülhet, hogy a 

polgármester bejelenti, hogy nem vesz részt a döntéshozatalban.  

Az Mötv. 43.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló, 

vagy az azt követő ülésen dönt. Továbbá a 35. § (4) bekezdés alapján az illetmény/tiszteletdíj 

közérdekből nyilvános adat, ezért arról a képviselő-testület nyilvános ülésen dönt. 

 

 Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 
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H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

…/2019. (X.22.) önkormányzat határozat: 

A polgármester illetményéről 
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete Medina község 

polgármesterének illetményét 2019. október 13. napjától havi bruttó 

398.868,- Ft -ban állapítja meg. 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete Medina község 

polgármesterének költségtérítését 2019. október 13. napjától havi bruttó 

59.830,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

Határidő: 2019. október 14. napjától folyamatos 

Határozatról értesül: Pénzügy 

      Irattár 

 

 

Kölesd, 2019. október 17.  

 

        dr. Herczig Hajnalka sk. 
           jegyző 

 


