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Tárgy: az alpolgármester tiszteletdíjának  megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
 szóló 

2016.évi CLXXXV. törvény módosította a polgármesterek illetményét. A változás értelmében a 

településvezetők díjazását 2017. január 1. napjától nem a helyettes államtitkárok, hanem az 

államtitkárok alapilletményéhez igazították.  

 

Az államtitkárok alapilletménye a 2010. évi XLIII. törvény 51.§ alapján bruttó 997.170,- forint. 

 

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

71.§ (4) bekezdése alapján :  

„(4)
57

 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.” 

 

Kunfehértó község lakosságszáma alapján (2016.01.01. napján 2187 fő)  a polgármester 

illetménye 2017. január 1. napjától bruttó 548.444,- Ft.,  

 

 

Az Mötv. 80.§ (2)
 
bekezdése alapján 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. 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján: 

  

(5)
58

 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.  

 

Jelen esetben a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: bruttó 274.222,-Ft.  

 

A fentiek alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja maximum bruttó 

246.800,-Ft lehet. Tekintve, hogy az Alpolgármester Úr tiszteletdíját a Képviselő-testület az 

alakuló ülésén a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 70%-ban állapította 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.329300#foot57
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.329300#foot58


meg, javaslom az Alpolgármester Úr tiszteletdíját a jelenleg hatályos összeg (bruttó 274.222,-

Ft) 70%-ában megállapítani. Ez az összeg: bruttó 191.955,-Ft, kerekítve: 192.000,-Ft. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület dönt a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteledíjáról 

dönteni szükséges a költségtérítés mértékéről is. Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján az 

alpolgármester az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján 2017. január 1-től társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 192.000,- Ft összegben állapítja meg. 

 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján 2017. január 1-től társadalmi megbízatású 

alpolgármester költségtérítését havi bruttó 28.793,- Ft összegben állapítja meg. 
 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Harnóczi Sándor alpolgármester 

   Farkasné Meszes Éva  munkaügyi ügyintéző 

 

Kunfehértó, 2017. január 15.  

     

 

 

          Huszár Zoltán 

 

 

 


