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Előterjesztés 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 25-i alakuló ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

– a polgármester illetményét megállapító – 71. §-a szerint a polgármester illetményét az 

államtitkár alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékból álló 

illetményének meghatározott hányadában kell megállapítani. 

Az államtitkár illetményét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a határozza meg: 

„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 köztisztviselői illetményalap a mindenkori költségvetési törvény szerint: 38.650 Ft. 

Ennek megfelelően tehát az államtitkár illetményét az alábbiak szerint határozzuk meg: 

     463 800,00 Ft   az államtitkár alapilletménye: 38.650x12  

     231 900,00 Ft   az államtitkár illetménykiegészítése: az alapilletmény 50 %-a  

     301 470,00 Ft   az államtitkár illetménypótléka: az alapilletmény 65 %-a  

     997 170,00 Ft   az államtitkár illetménye  

 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontja szerint a polgármester illetménye az 501-1500 fő 

lakosságszámú település polgármestere esetében az államtitkár illetményének 40 %-a, azaz 

398.868 Ft. 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (59.830 Ft). 

 

 



  
 

- 2/2 - 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a főállású, illetve a társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek illetményt, tiszteletdíjat állapít meg, arra az alábbi 

szabályokat kell alkalmazni: 

 az Mötv. 80. § (1) bekezdése szerint a főállású alpolgármester illetményének összegét a 

polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben állapíthatja meg (azaz 279.208 Ft és 

358.981 Ft között); 

 az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-ban állapíthatja meg (179.490 Ft); 

 az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint mind a társadalmi megbízatású, mind a főállású 

alpolgármester havonta a tiszteletdíjának, illetményének 15 %-ban meghatározott 

költségtérítésre jogosult. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek a mellékelt határozati javaslat 

elfogadásával a polgármester illetményét és költségtérítését megállapítani, továbbá a fent 

leírtakat a társadalmi megbízatású és a főállású alpolgármester tiszteletdíjának, illetményének 

megállapításánál vegye figyelembe. 

Sárpilis, 2019. október 22. 

Tisztelettel: 

......................................  

Dr. Kohány András 

jegyző 
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Határozati javaslat 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 25-i alakuló ülésére 

 

 

…/... (...) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b) pontja 

alapján az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ban meghatározott 

illetménye 40 %-ának összegében, azaz 398.868 Ft-ban állapítja meg. 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester költségtérítését 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdése alapján illetményének 15 %-ában, azaz 59.830 Ft-ban állapítja meg. 

 

 


