
Előterjesztés 

Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapításáról 

 

1. előterjesztés száma: 2/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: 1. határozati javaslat  

2. melléklet: 2. határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 

 - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

- Az egyes kulturális tárgyú és egyé törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. 

törvényt  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés elfogadta az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 

2021. évi CXLVIII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), amelynek - 53. § (3) bekezdése alapján 

2022. január 1-jén hatályba lépő – 9. alcíme rendelkezik az Mötv. módosításáról. 

A Törvény 26. § (1) bekezdése szerint – többek között – az Mötv. 71. § (2) bekezdése úgy 

módosul, hogy a megyei jogú város polgármesterét megillető illetmény összege 1.300.000,- Ft 

lesz.  

Bicske város polgármestere esetében – a lakosságszám alapján - az Mötv. 71. § (4) f) bekezdése 

értelmében az illetmény a megyei jogú város polgármestere illetményének 75 %-a, azaz 

975.000,- Ft. 

Az Mötv. úgy rendelkezik, hogy a főállású polgármester a tisztsége ellátásával kapcsolatosan 

havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek 

összege Bálint Istvánné polgármester esetében bruttó 146.250,- Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a polgármester illetményének 

és költségtérítésének változásáról. 

Bicske, 2022. január 6. 

         Csörgöl Ákos 

                  alpolgármester 



 

1. melléklet a 2/2022. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére Bálint Istvánné főállású polgármester illetményét 2022. január 1. 

napjától, hivatkozva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71. § 4. bekezdésének f) pontjára, bruttó 975.000,- Ft /hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: alpolgármester 

 

 

 

2. melléklet a 2/2022. előterjesztéshez 

 

 

Tárgy: Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő–testülete a mindenkori költségvetésben előirányzott 

személyi juttatások terhére Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítését 2022. január 

1. napjától, az illetményének 15%-ban, azaz bruttó 146.250,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: alpolgármester 

        


