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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 

Előterjesztés iktatószáma: KIM/75/2022. 

Tárgy: POLGÁRMESTERI BÉREMELÉS 

Előterjesztő: Aradi Szilveszter, alpolgármester 

Készítette: Hajdú László, gazdasági vezető 

Testületi ülés dátuma: 2022.01.10. 

Bizottsági ülés dátuma: 2022.01.17. 

Döntés fajtája: egyszerű többség 

Minősített döntés indoklása: nem szükséges minősített döntés 

Döntéshozatal módja nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján 

Zárt ülés indoklása: nem zárt ülés 

Költségvetés módosítás: nem szükséges 

Szükséges előirányzat 
(e Ft): 

nincs módosítás 

Bizottságok tárgyalják: Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 

Törvényességi észrevétel 
dr. Timer-Bárkányi Beáta, jegyző  
– törvényességi észrevétel nincs 

 
 
 
 
Kismaros, 2022. január 5. 
 Aradi Szilveszter 
 előterjesztő 
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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Az Mötv. 71. § (1) és (2) bekezdése 2022. január 1-jével módosult, ami alapján a törvény erejénél 
fogva növekedett a polgármesterek illetménye.  
 
A főállású polgármesterek illetménye a törvény erejénél fogva az alábbiak szerint változtak 2022. 
január 1. napjával: 
 

Kategória 
Főállású polgármesteri díjazás (fő/hónap/Ft) 

illetmény költségtérítés 

-500 520 000 78 000 

501-1.500 650 000 97 500 

1.501-2.000 715 000 107 250 

2.001-5.000 780 000 117 000 

5.001-10.000 845 000 126 750 

10.001-30.000 975 000 146 250 

30.000 felett 1 105 000 165 750 

 
A polgármesteri illetmény megállapításával kapcsolatban az Önkormányzati Hírlevél 2015. évi 3. 
számában foglaltak az irányadóak, mely szerint: 
 
„Ugyan nem a képviselő-testület dönt a polgármester illetményének mértékéről, de határozatban 
deklarálnia kell, hogy az adott település polgármesterét az Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen 
összegű illetmény illeti meg. Lényegében ezzel személyesíthető a törvényi rendelkezés, erre pedig 
csak a munkáltató, nevezetesen a képviselő-testület jogosult. Ezt annál is inkább szükségesnek tart-
juk, mivel a Kttv. alapján a feltételeknek megfelelő polgármester idegennyelv-tudási pótlékra is jo-
gosult, tehát a személyre szabott illetmény, illetve az ahhoz esetlegesen kapcsolható pótlék összegét 
szükséges határozatba foglalni.” 
 
A polgármester illetményének meghatározásakor az Mötv. 146. § (3) bekezdésére tekintettel a helyi 
önkormányzati képviselők a polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakos-
ságszámot és időpontot kell figyelembe venni, vagyis a helyi önkormányzati képviselők és a polgár-
mesterek általános választási évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. 
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DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG) 

 
Határozati javaslat  

A PÜTB .../2022. (...) sz. határozata 
a polgármester illetményére vonatkozóan 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a pol-
gármester illetményét az Mötv. 71. §-a alapján bruttó 780.000 Ft/hó összegben, a költségtérítését 
pedig 117.000 Ft/hó összegben javasolja megállapítani. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022.01.31. 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (KÉPVISELŐ-TESTÜLET) 

 
Határozati javaslat  

A Képviselő-testület .../2022. (...) sz. határozata 
a polgármester illetményére vonatkozóan 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét az Mötv. 71. 
§-a alapján bruttó 780.000 Ft/hó összegben, a költségtérítését pedig 117.000 Ft/hó összegben ál-
lapítja meg. 
 
Felelős: polgármester 
 Határidő: 2022.01.31. 
 
 
Kismaros, 2022. január 5. 
 Aradi Szilveszter 
 alpolgármester 
 
 


