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Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesterek illetményével és költségtérítésével kapcsolatos szabályokat és
rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 71. § -a tartalmazza.
A polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult. Az illetményt
összegszerűen kell meghatározni, e tekintetben a testületnek nincs mérlegelési lehetősége.
Az illetmény 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.
Az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
132. §-a szerinti illetményalap (38.650.-Ft) 12-szerese (38.650.-Ft*12 hó = 463.800.-Ft).
Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a
(463.800.-Ft-0,50= 231.900.-Ft).
Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a (463.800.-Ft-0,65 = 301.470.Ft).
Az államtitkár alapilletménynek, illetménykiegészítésnek és vezetői illetménypótlékának
összege 997.170.-Ft, kerekítve 997.200.-Ft, amely alapul szolgál a polgármesterek
illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározására.
A Mötv. 71. (4) bekezdés c) pontja alapján a polgármester illetménye a 71. § (2) bekezdésben
meghatározott összeg 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében.
Fentiek alapján a főállású polgármester illetménye 498.585.-Ft, kerekítve: 498.600.-Ft.
A Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében „a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
A költségtérítés összege illetményének 15%-a, azaz havi bruttó: 74.790.-Ft, kerekítve:
74.800.-Ft.
Javaslom a polgármester illetményét 2019. október 14. napjától havi bruttó 498.600.-Ft-ban,
költségtérítését pedig havi bruttó 74.800.-Ft-ban megállapítani.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.
Mátraverebély, 2019. október 21.
Fodor Zsoltné
jegyző

Határozati javaslat
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2019.(X.24.) számú határozata
Mátraverebély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Attila polgármester
illetményét havi bruttó 498.600.-Ft-ban állapítja meg 2019. október 14. napjától.
Mátraverbély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Attila polgármester
költségtérítését illetményének 15%-ában, havi bruttó 74.800.-Ft-ban állapítja meg 2019.
október 14. napjától.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző

