
 
 
 

 

1 6 .  N a p i r e n d i  p o n t  
 
 
 
 
 
 
 

E L T E R J E S Z T É S  
 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. január 31-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az el terjesztés címe és tárgya:  

A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítása 

 
 
 
 
Tárgykört rendez  jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
           

 
 
 
 
 
 
 

El terjeszt :   Dr. Sisa András jegyző 
Az el terjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző 
 
 



 
 

Tisztelt Képvisel -testület! 
 
A polgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni az Mötv. rendelkezései alapján, 
és az illetmény összegének tekintetében nincs a Képviselő-testületnek mérlegelési lehetősége. 
A 2016. évi CLXXXIV. törvény módosította az Mötv. polgármesteri illetményre vonatkozó 
rendelkezéseit és ezzel változott annak mértéke is. Így 2017. január 1. napjától a polgármester 
illetményének alapja nem a helyettes államtitkár, hanem az államtitkár közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, 
vezetői illetménypótlékából álló illetménye.  

Ennek az összegnek az 50%-a az illetmény az 1501–2000 fő lakosságszámú település 
polgármestere esetében. Felcsút vonatkozásában, mivel Polgármester úr társadalmi 
megbízatású polgármester, nem illetményt, hanem tiszteletdíjat kell megállapítani. A 
jogszabály alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a főállású polgármester 
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
 
A lakosságszám arányában a tiszteletdíj Felcsút polgármestere esetében összegszerűen 
249.293,- Ft. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester szintén tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíjat 
összegszerűen kell meghatározni az Mötv. rendelkezései alapján. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja 
meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A tiszteletdíj egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával az 
alpolgármester lemondhat. 

A lakosságszám arányában Felcsút alpolgármestere esetében a tiszteletdíj maximális mértéke 
224.363.- Ft összeg lehet. Javasolom, hogy 224.363.- Ft tiszteletdíjat állapítson meg a testület 
az alpolgármesternek. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre is jogosult. 
 
A tiszteletdíj és a költségtérítés vonatkozásában az összeg megállapítása száz forintra 
kerekítve történik. 
 
Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják, meg és döntsenek a határozati 
javaslat alapján. 
 
Felcsút, 2017. január 16. 
        Dr. Sisa András 
                jegyz  



 
Határozati javaslat: 
A., 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
/2017. (I…) számú határozata 

a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Lőrinc társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése 
alapján 2017. január 1. napjától havi 249.300,-Ft összegben állapítja meg.  
 

Határid :  azonnal 
Felel s:  jegyző 
 

B., 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 

/2017. (I… ) számú határozata 
a polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Lőrinc társadalmi megbízatású 
polgármester költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 
havi 37.400,-Ft összegben állapítja meg.  
 

Határid :  azonnal 
Felel s:  jegyző 

 
C., 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
/2017. (I…..) számú határozata 

az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros László társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 
havi 224.400,-Ft összegben állapítja meg.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
D., 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
/2017. (I….) számú határozata 

az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
Felcsút Köszégi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros László társadalmi megbízatású 
alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 
havi 33.700,-Ft összegben állapítja meg.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
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