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ELŐTERJESZTÉS  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 22-én tartandó alakuló ülésére 

 

 

Az előterjesztés tárgya: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  

 

Melléklet:  

 

A napirend előterjesztője: Czene Boglárka jegyző 

 

Az előterjesztést készítője: Czene Boglárka jegyző 

 

A képviselő-testületi ülés jellege:  nyílt ülés   zárt ülés 

 

- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*:  -  

 

Döntés jellege: egyszerű többséggel   minősített többséggel   

 

- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**:  -  

 

 

 

 

 

Ecsegfalva, 2019. október 16. 

 

 

 

 Czene Boglárka 

 jegyző
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* :  A képviselő-testület ülés jellege 

a) zárt ülést kell tartani    aa) hatósági,  

ab) összeférhetetlenségi,  

ac) méltatlansági,  

ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

           ae) fegyelmi büntetés kiszabása,  

 af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

 

b) érintett kérésére zárt ülést tart     ba) választás,  

bb) kinevezés,  

bc) felmentés, 

bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,  

be) fegyelmi eljárás megindítása 

bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

 

c) zárt ülést rendelhet el   ca) vagyonával való rendelkezés,  

cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek  

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett  

üzleti érdekét sértené.  

 

 

**:  Minősített többségi szavazás  szükséges a  

1. a rendeletalkotás; 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás; 

4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez 

7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,  

8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,  

9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy 

más érintett üzleti érdekét sértené.  

10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint: 

a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához, 

b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy 

elidegenítéséhez, megterheléséhez, 

c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához, 

d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához, 

e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához, 

f) hitelfelvételhez, 

g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és 

az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az alakuló ülés egyik napirendi pontja a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása, melyet a képviselő-testület állapít meg az alábbi jogszabályok alkalmazásával. 

 
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 főállású polgármester illetményét a Mötv. 71. §-a határozza meg az alábbiak szerint: 

„71. §  (1)  A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, 

valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult.   

A Mötv. értelmében a főpolgármester illetménye jelenleg is megegyezik a miniszter illetményével. 

Tekintettel a főváros kiemelt helyzetére, valamint a főpolgármesteri tisztség betöltésével járó 

fokozott munkateherre, indokolt az is, hogy a főpolgármester jogosult legyen a miniszter részére 

biztosított egyéb juttatásokra is. 

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 

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

államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 

90%-ának összegével. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

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

költségtérítésre jogosult.” 

 

Az államtitkár illetményének összege: A központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) – (3) 

bekezdés értelmében „(1) Az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese. 

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 

https://uj.jogtar.hu/
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A közszolgálati tisztviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §- alapján “Az 

illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy 

az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.” 

“225/L. §  (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 3. § 

(4) bekezdését, a 6. § 1., 10., 11., 16., 17., 18., 20a., 23., 25., 26., 31a. pontját; a 9. § (1)-(3) 

bekezdését; a 10-12. §-t; a 13. § (2) bekezdését; a 15. §-t; a 17. §-t; a 19. §-t; a 20. § (3) és 

(4) bekezdését; a 21-24. §-t; a 25. § (1) bekezdés első mondatát, (3) és (4), valamint (6) 

bekezdését; a 74. §-át; a 75. § (1) bekezdés a)-b) és f)-h) és k) pontját, (3) és (4) bekezdését; a 

76. § (1) bekezdését; a 79. §-t; a 89. § (1) bekezdését; a 93. § (1) és (2) bekezdését; a 94. § (1) 

bekezdését; a 95. § (1) és (2), valamint (4) bekezdését; a 96. § (1) bekezdését; a 99. §-t; a 100. 

§ (2) bekezdését; a 104. § (2), (6) és (7) bekezdését, a 106. § (1) és (2) bekezdését, a 107. §-t, 

a 109-112. §-t; a 113. § (1) és (2) bekezdését; a 114. §-t; a 131. § (1) bekezdését; a 132. §-t; a 

141. § (1)-(9) bekezdését; a 144. § (3) bekezdés a) és b), valamint a d) pontját és (4) 

bekezdését; a 145. §-t; a 146. § (1) és (3)-(7) bekezdését; a 147-149/A. §-t; a 150-153/A. §-t; 

a 156. §-t; a 157. § (1) és (2) bekezdését, a (3) bekezdés első mondatát és (4) bekezdését; a 

158. §-t; a 159. § (1) bekezdését; a 160. § (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdését; a 164. §-t, 

a 166-175. §-t; a 176. § (1) bekezdését; a 177. § (1) bekezdését; a 184. § (2) és (3) 

bekezdését; a 189. §-t; a 192. §-t; a 232/A. §-t, valamint a 237. §-t.” 

 

“131. § (1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta 

illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem 

minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak.”   

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről  szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) 

bekezdés szerint “A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a 

szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint.”    

 

 

A fenti jogszabályok értelmében a polgármester illetményének számítása az alábbi: 

• az illetményalap 38 650,- Ft *12 =463.800,- Ft, 

• illetménykiegészítés az alapilletmény 50%-a = 463.800,- Ft *50 % = 231.900,- Ft, 

• illetménypótlék az alapilletmény 65 %= 463.800,- Ft*65 % = 301.470,- Ft, 

• a főállású polgármester illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez 

viszonyítottan kerül megállapításra, amely 997.170,- Ft, melynek 40 %-ra lesz 

jogosult a polgármester = 398.868,-Ft, 

• kerekítést figyelembevéve 398.900,-Ft. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármesterének illetménye 398.900,- Ft. 

 

A fenti jogszabályok értelmében a polgármester költségtérítés számítása az illetményének 

15%-ban meghatározott összege 398.900,-Ft * 15% =59.835,-Ft. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármesterének költségtérítése 59.835,- Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet vitassa meg és hozzon 

döntést a határozati javaslat alapján. 

 

 

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id1571238698282425e
https://uj.jogtar.hu/#lbj0id15712397071205383
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Határozati javaslat 

 

………../2019.(X.22.) Kt. hat. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos István polgármester 

illetményét 2019. október 13. napjától 398.900,- Ft összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Határozati javaslat: 

 

………./2019.(X.22.) Kt. hat. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, hogy Galambos István 

polgármester részére 2019. október 13. napjától illetménye 15%-áig terjedő költségtérítést 

állapít meg, amely 59.835,- Ft. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Felelős:  Czene Boglárka jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 


