
           

Előterjesztés  

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

1. előterjesztés száma: 86/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné B. Erika 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság,  

                                                                 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

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

Mötv.) 2017. január 1. napi hatállyal való módosítása következtében változtak a polgármester 

díjazását és költségtérítését szabályozó rendelkezések. 

 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján a 10 001 – 30 000 fő lakosságszámú település 

polgármesterének illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, valamint vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének 70 %-a. 

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) - (3) bekezdése alapján az államtitkár 

illetménye 997.170,- Ft. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Kttv. 131. § 

(1) bekezdése, mely alapján az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, így a 

fentieknek megfelelően a polgármester illetménye 698.000,- Ft. 

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a polgármester havonta illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely január 1-től 104.700,- Ft. 

 

Ennek alapján a korábbi 542/2014. (X.21.) számú polgármester illetményével kapcsolatos 

döntés hatályon kívül helyezése szükséges. 



 

1. melléklet a 86/2017 számú előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete  

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4) 

és (6) bekezdése, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) – (3) bekezdése alapján 

2017. január 1. napi hatállyal a polgármester illetményét 698.000,-Ft-ban állapítja meg.  

 

2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdése alapján 2017. január 1. napi hatállyal a polgármester költségtérítését 104.700,- Ft-

ban állapítja meg. 

3. A polgármester illetményéről és költségtérítésének megállapításáról szóló 542/2014. (X.21.) 

számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

4. A megállapított összeg fedezetét a mindenkori költségvetésben előirányzott személyi 

juttatások terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2017.03.31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Bicske, 2017. március 24. 

 

 

 

         Pálffy Károly 

         polgármester 

 

 

 

 


