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E l ő t e r j e s z t é s e 
A Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésére 

a polgármester illetményének megállapítása tárgyban 

 

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 (2016.01.01. napján 2187 fő) alapján a polgármester 

illetménye 2017. január 1. napjától 548.444,- Ft, kerekítve: 548.400,-Ft.  

 

Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján: 

 
(6)

59
 A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 
 

Ennek alapján a polgármester költségtérítése 2017. január 1. napjától bruttó 82.267,- 

forint.  
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Zoltán polgármester 

illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

71.§-a alapján 2017. január 1. napjától bruttó 548.400,- forint/ hó, költségtérítését bruttó 

82.267,- forint  összegben határozza meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Lukács Tamás ÜB elnöke 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.329300#foot57
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.329300#foot59


Értesül: Huszár Zoltán polgármester 

   Farkasné Meszes Éva munkaügyi ügyintéző 

 

Kunfehértó, 2017. január 15.  

     

 

 

       Lukács Tamás  

            elnök 

 
 


