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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Zalahaláp község  önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 9. 

napján tartandó  nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  A polgármester  illetményének deklarálása , az 

társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapítására  javaslat 

 

Előterjesztő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Készítették: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos , 

pénzügyi ügyintéző 

 

Meghívottak:  - 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg a polgármesterek  

illetményét. A törvény ezen rendelkezései 2017. január 1. hatállyal módosultak. Ennek 

alapján a polgármester illetménye megegyezik az államtitkárnak a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 

illetménypótlékából álló illetmény összegével. 
 



 A polgármester esetében a törvényben összegszerűen meghatározott összeget 

alkalmazni kell , ettől a képviselő-testület nem térhet el. Figyelemmel azonban az 

Mötv. 35.§ (4) bekezdésében foglat rendelkezésekre , miszerint a polgármester 

illetménye is közérdekből nyilvános adatnak minősül , ezért célszerű határozatban 

deklarálni azt. 

Zalahaláp község  polgármestere esetében ez az összeg – az 501-1500 fő 

lakosságszámra tekintettel - az államtitkári illetmény 40 %-a.  

Államtitkár alapilletménye:   38.650 x 12 = 463.800 Ft 

Államtitkári illetmény kiegészítés: 463.800 x 50% = 231.900 Ft 

Államtitkári vezetői pótlék:  463.800 x 65 % = 301.470 Ft 

 

Az államtitkári illetmény összesen 997.170 Ft, melyből számítva  a Polgármester úr 

illetménye 398.868 Ft.  

 

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

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A jelen esetben ez az összeg 59.830 

Ft.  

 

Mindezek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul , deklarálja azt 

,hogy Bedő Lajos Sándor   polgármester illetménye 2017. január 1. napjától 100 Ft-ra 

kerekítve havi bruttó 398.900 Ft./hó , költségtérítése ezen összeg 15%-a , azaz 

59.830 Ft/hó. 
 

II. 

 

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint 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 polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester 

illetményének 50%-a (Mötv. 71.§ (5)). A fentiekre figyelemmel, ez az összeg   

Zalahaláp község  alpolgármestere esetében 199.434- Ft, amelynek 90 % -a 179.490 

Ft. 
 

Az Mötv 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a társadalmi megbízatású 

alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre is jogosult, mely ebben az esetben 26.925 Ft. 

 

A fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a képviselő-testület 2017. január 1. 

napjától Igaz Sándor alpolgármester tiszteletdíját 100 Ft-ra kerekítve havi bruttó     

179.500 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 26.925 Ft-ban állapítsa meg.  

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.  

 

H a t á r o z a t. 

 

1. Zalahaláp község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) és (4) bekezdés f. 

pontja alapján, Bedő Lajos Sándor  polgármester illetményét 2017. január 1. 



napjától havi bruttó 398.900 Ft. összegben ,  költségtérítését  59.830 Ft. összegben 

deklarálja. 
  

    A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges okmányokat készítse el.  

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

2. Zalahaláp község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)bekezdése alapján, 

2017. január 1. napjától Igaz Sándor társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját, havi bruttó 179.500 Ft-ban határozza meg.  

 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3)bekezdése alapján havi bruttó 26.925 Ft – 

tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő – költségtérítésre jogosult.   

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges okmányokat készítse el.  

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

Zalahaláp  , 2017. január 22. 

         Dr. Gelencsér Ottó  

          jegyző  


