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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 26-i ülésére 
 
Tárgy:  Felsőlajos Község Polgármestere, Alpolgármestere tiszteletdíja, költségtérítése 
Iktatószám: LMKOHFL/42/1/2017.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: 
Szja. tv.) módosításából adódóan szükségessé vált Felsőlajos Község Polgármestere 
tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása, ugyanakkor ezzel párhuzamosan javaslatot 
teszek az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének  emelésére is. 

Mindezekre tekintettel az alábbi I, II, fejezetben foglaltak szerint terjesztem a Képviselő-
testület elé a tárgyban jelzett pontokat. 

I. Felsőlajos Község Polgármestere tiszteletdíja, költségtérítése 
 

  Az Mötv.  71. § -a az alábbiakról rendelkezik:  
 
„ (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A 
főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint 
a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. 

 
(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. 



3 
 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-
ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

A változtatás értelmében a polgármesterek díjazását a kihirdetését követő hónaptól már nem 
a helyettes államtitkárok, hanem az államtitkárok alapilletményéhez igazították. 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban Törvény) alapján az államtitkár 
illetményét a következő szabályozás alapján kell számítani: 

„51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 

50%-a. 
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 

A Törvény alapján az államtitkár illetményének számítása:  

51. § (1) bekezdés: 38650*12   ------  463.800.- Ft 

51. § (2) bekezdés: 463.800*50%   ------  231.900.- Ft 

51. § (3) bekezdés: 463.800*65%   ------  301.470.- Ft 

       997.170.- Ft  

Felsőlajos  esetében egy főállású polgármester illetményének számítása:  (Mötv. 71. § (2) 
bekezdése  és (4) bekezdés b) pont) 

  997.170.- * 40%          -----------    398.868.- Ft  

Felsőlajos esetében a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának számítása: 
(Mötv. 71. § (5) bekezdés) 

  398.868.- Ft *50 % azaz: 199.434.- Ft, kerekítve 199.400.- Ft. 

(A 42/2014. (X. 21.) ÖH alapján 2014. október 12-től 149.575.- Ft-ban állapította meg a 
Képviselő-testület a polgármester tiszteletdíját.) 

Felsőlajos esetében a társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésének 
számítása:  (Mötv. 71. § (6) bekezdés ) 

199.400.-*15%          ------------   29.910.- Ft 

(A 43/2014. (X. 21.) ÖH alapján 2014. október 12-től 22.436.- Ft-ban állapította meg a 
Képviselő-testület a polgármester költségtérítését.) 
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A polgármesteri bérmegállapításhoz kapcsolódóan fentieken túl még az alábbi 
jogszabályhelyeket kellett figyelembe venni:  

Kttv. 225/A. § (1) „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.” 

Kttv. 225/J. § (1) „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, 
fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja 
át.” 

Kttv. 227. § (1) „A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik, a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, illetve a képviselő-testület 
gyakorolja.” 

Kttv. 6. § „E törvény alkalmazásában 

1. alapvető munkáltatói jog: a kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és 
kártérítési eljárás, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés, kártérítés, sérelemdíj, összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának 
módosítása;” 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdésében foglalt lakosságszám meghatározásnál az Mötv 146. § (3) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvényben foglalt időpontot kell figyelembe venni, azaz a települések 2014. 
január 1-jei lakosságszámát, mely Felsőlajos esetében:  932 fő 

Fentiekre tekintettel a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése tárgyában az 
előterjesztés I. és II. határozat tervezetét terjesztem a Képviselő-testület elé.  

 

II. Felsőlajos Község Alpolgármesterére tiszteletdíja, költségtérítése 

 
Az Mötv. 43. §-a rendelkezik az alpolgármester választásról 

„43. § (1) A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását 
követő tizenöt napon belül tartja meg. 

(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei közgyűlés alakuló 
ülését a választást követő tizenöt napon belül a korelnök hívja össze, és vezeti a megyei 
közgyűlés új elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti megválasztásának 
időpontjáig. 

(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 
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A főpolgármester-helyettes, az alpolgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének 
alelnöke díjazása, költségtérítése az Mötv. alapján: 

„80. § (1) 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. 

(1a) A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 
összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 
illetménye 90%-át. 

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: 199.400.- Ft  

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja:   199.400.- Ft *90%  , azaz  
179.460.- Ft-nál magasabb nem lehet, a költségtérítése ennek 15 %-a lehet, tehát 
maximum 26.925.- Ft lehet.  

Az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 44/2014. (X.21.) határozatával 2014. 
október 22-től havi bruttó 104.703.-Ft-ban állapította meg.  

Költségtérítését a 45/2014. (X.21.) határozatával 2014. október 22-től havi 15.705.-Ft-ban 
állapította meg.  

A tiszteletdíj közérdekű adat az Mötv. alapján, így ezen napirendet nyilvános ülésen kell 
tárgyalni és arról egyszerű többséggel kell határozatot hozni. 

Fentiekre tekintettel az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése tárgyában az 
előterjesztés III. és IV. határozat tervezetét terjesztem a Képviselő-testület elé.  

 

I.  Határozat-tervezet 
…/2017.(….) ÖH. 
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től 199.400.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
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II. Határozat-tervezet 
 
…/2017.(….) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester költségtérítését 2017. január 1-től 29.910.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 

III. Határozat-tervezet 
 

…/2017.(….) ÖH. 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János 
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től …………….- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 

IV. Határozat-tervezet 
 
…/2017.(….) ÖH. 
Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János 
alpolgármester költségtérítését 2017. január 1-től ………….- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
 
 
 
Lajosmizse, 2017. január 12. 
 
 
 

             Makainé Antal Anikó sk. 
          ÜB  elnöke 


