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6 .  N a p i r e n d  

 
E L Ő T E R J E S ZT É S  

a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 

 

 
Tisztelet Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

64.§ (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. 

A társadalmi megbízatású polgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult. 
 

A polgármester tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezései alapján. 

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult.  
A polgármester illetményének mértékéről tehát nem a képviselő-testület dönt, de ugyanakkor 

határozatban deklarálnia kell, hogy az adott település polgármesterét az Mötv. mely rendelkezése 

alapján milyen összegű illetmény illeti meg. 
Az illetmény – az Mötv. 35.§ (4) bekezdése alapján – közérdekből nyilvános adat. 

 

 

1. Polgármester tiszteletdíja 

 
Az Mötv. 71.§ (4) bekezdése meghatározza a főállású polgármesteri illetmény összegét: 

A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez 
viszonyítottan kerül megállapításra (melynek összege a helyettes államtitkár törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetmény 

összegével egyezik meg, mely jelenleg 997.200 Ft). 
A főállású polgármester illetménye – az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében 

- ezen összeg 40%-a az; (azaz: 398.900 Ft). 

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester illetményének 50%-ával 

megegyező összegű tiszteletdíjra jogosult. 
 

 

2. Polgármester  költségtérítése 
 

A Möt. 71.§ (6) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg, vagyis 29.900 Ft. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a polgármesteri 
tiszteletdíj, valamint a költségtérítés tekintetében – a törvényi előírásoknak megfelelően - 

szíveskedjenek döntést hozni. 

 

 
Bánk, 2019. október 21. 

 Tisztelettel: 

 
 Torma Andrea  

 jegyző 
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…… /2019. (X.27.) Képviselő-testületi H a t ár o za t i  j a v as l at  
 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése alapján Torma Andrea társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíját 2019. október 13-tól – megbízatásának időtartamára – havi bruttó 199.500 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Torma Andrea társadalmi megbízatású polgármester 

részére a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges költségeinek megtérítésére 2019. október 

13-tól – megbízatásának időtartamára – havi tiszteletdíjának 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi bruttó 

29.900 Ft költségtérítést állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításáról szóló 

dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta történő kifizetésről. 

 

Határidő: 2019. október 13-től folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   jegyző 


