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Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnökének 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére  
Polgármester illetményének megállapítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § 

(1) bekezdése szerint 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. A (2) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási 

jogviszonya a) a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: 

Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását.  

A polgármester illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény 51.§-ában meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményéhez 

viszonyítottan kerül megállapításra a lakosságszámot figyelembe véve. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei 

lakosságszámát tekinti a rendelkezéseiben számítási alapnak. 

Ezek alapján a polgármester díjazása során is ennek az időpontnak a lakosságszáma irányadó. 

 

 

Az Mötv. 71.§ (1), (2) és (3) bekezdését, a polgármesterek díjazását módosította 2022. 
január 1. nappal az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 
2021. évi CXLVIII. törvény. 
Az Mötv. 2022. 01.01-től hatályos rendelkezése szerint: 

 

„71. §   (1)   A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb 
juttatásokra jogosult. 
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 
forint. 
(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) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 85%-a a 30 000 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. 
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(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult." 
 

Mivel az Mötv. pontosan tartalmazza a polgármester illetményének mértékét, így a képviselő-

testület a polgármester illetményének mértékéről nem dönt, pusztán határozatában deklarálnia 

kell, az Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg a település 

polgármesterét.  

A Kttv. 131. § (1) bekezdése értelmében a polgármester havonta illetményre jogosult, amelyet 

száz forintra kerekítve kell megállapítani 

 

A polgármesteri tisztséget betöltők – a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi 

megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke – havonta 

költségtérítésre jogosultak. Ennek összege az Mötv. 71. § (1) és (6) bekezdés alapján az 

illetményének, tiszteletdíjának 15%-a.  

 

Ennek megfelelően a Képviselő-testület határozatban deklarálja a polgármestert megillető 

havi költségtérítésének összegét is. 

Tekintettel az Mötv. 2022. január 01. napján hatályba lépő szabályaira, így szükséges a 

Képviselő-testületnek ismételten dönteni a Polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 

 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert 
polgármester illetményét - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján - 2022. január 01. napjától 
975.000,- Ft/hó összegben deklarálja. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Róbert 
polgármester költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján – 2022. január 01. 
napjától 146.250,- Ft/hó összegben deklarálja. 

 

Határidő: 2022. február 05. 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző Büki Rita munkaügyi ügyintéző útján 

A határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

   Fülöp Róbert polgármester 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

Kiskunhalas, 2022. január 03. 

 

Hunyadi Péter s.k. 

elnök 

 


