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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
43. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait,
az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításával kapcsolatban az Mötv. 71. §
(2), (4) és (6) bekezdését kell figyelembe venni.
A második bekezdés kimondja:
„(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.”
Ezt az összeget a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a alapján lehet kiszámolni.
Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) 12-szerese. Az államtitkár
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. Az államtitkár vezetői
illetménypótléka az alapilletmény 65%-a- Ez forintosítva 997.170 Ft.
A polgármesteri illetményeket az Mötv 71. §. (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint kell
megállapítani.
„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;
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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.)”
Ennek értelmében a polgármester illetménye a Mötv. 71.§ (4) bekezdés f) pontja értelmében:
698.019 Ft.
Az Mötv 71. § (6) bekezdése szabályozza a polgármester költségtérítését is a következők szerint:
„A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.”
Ennek értelmében a polgármester költségtérítése a Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelémben:
104.703 Ft.
A Kttv. 225/L §-a alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell
a Kttv 141. § (1)-(9) bekezdését. Ezen passzusok a nyelvvizsga pótlék mértékét állapítják meg. A
(6) bekezdés kimondja, hogy az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a
pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,
c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.
Polgármester Úr német nyelvből komplex alapfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik, így
nyelvpótlékra jogosult, melynek összege: 5.798 Ft.
Összegezve a fentieket a szabályozás értelmében a főállású polgármestereket a jogszabályban
meghatározottak szerinti fix illetmény és költségtérítés illeti meg a település lakosságszáma alapján.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a polgármester, alpolgármester
foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezési között a 225/A. §-a kimondja:
„(1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester
között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati
jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”
Annak ellenére, hogy a polgármesteri illetményt a jogszabály egyértelműen meghatározza,
szükséges annak a képviselő testület általi elfogadása is, mivel a polgármester felett a munkáltatói
jogkört a fentiek szerint a képviselő-testület gyakorolja, ennek része az illetmény megállapítása is.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a fentiek megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2019. október 16.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozata
a polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) 71. § (2), (4) bekezdés f, pontja valamint
a (6) bekezdés alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/A §-nak előírásaira - az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Herczeg Zsolt polgármester illetményét
2019. október 13. napjától havi 698.019 Ft-ban, azaz havi hatszázkilencvennyolcezertizenkilenc forintban állapítja meg.
2. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Herczeg Zsolt polgármester
költségtérítését 104.703 Ft-ban, azaz száznégyezer- hétszázhárom forintban állapítja meg.
3. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Herczeg Zsolt polgármester nyelvvizsga
pótlékát havi 5.798 Ft-ban, azaz ötezer-hétszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.
4. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester
illetményének folyósításához szükséges adminisztrációs feladatot lássa el.
Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Önkormányzati és Jogi Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, 5002 Szolnok, Liget
út 6.
5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály, Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben
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Mezőtúr, 2019. november 07.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

