
ELŐTERJESZTÉS 

 

Damak községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 11-én tartandó 

ülésére 

 

Tárgy: Polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Mötv.) 71. §-a rendelkezik a polgármestert megillető illetmény és juttatások szabályairól, az 

alábbiak szerint: 

71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének összegével. 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 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. 

(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) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

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. 

(5)59 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. 

(6)60 A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 

önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Fentiek alapján a főállású polgármester illetménye:  

 

 Illetmény Költségtérítés 

500 fő és az az alatti lakosságszámú település 

polgármestere esetében; 

299.200 44.880 

501–1500 fő lakosságszámú település 

polgármestere esetében; 

398.900 59.835 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.370220#foot59
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.370220#foot60


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően, a 

határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön a polgármester illetményének és 

költségtérítésének 2020. január 1-től történő megállapításáról. 

 

Damak, 2019. 12.09. 

  

 Tóth Szabolcs Balázs  

 polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 

2020. január 1. napjától 

 

Damak község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

polgármester 2020. január 1. napjától havonta az alábbi illetményre és egyéb 

juttatásra jogosult: 

 

Tóth Szabolcs Balázs polgármester illetménye: 299.200.- Ft. 

       költségtérítése: 44.880.- Ft. 

 

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020.január 1. 

Felelős: jegyző 

 


