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Tárgy: Polgármesteri illetmény, költségtérítés megállapítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Főállású polgármester illetménye, költségtérítése: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 64. §-a alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban 
látja el. Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A 
polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán 
belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat 
egyidejű módosításával megváltoztathatja. A főállású polgármester illetményre, a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. 
 
A 2016. október 2-án megtartott időközi polgármester választás eredményeként Fülöpháza 
Község Polgármestere Nagyné Balogh Csilla, a polgármesteri jelölésekor nyilatkozott, hogy 
megválasztása esetén megbízatását főállásban kívánja ellátni, így részére illetmény és 
költségtérítés kerül megállapításra. 
  
Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján, a 
képviselő-testületnek e tekintetben nincs mérlegelési jogköre. 
Mivel az illetmény közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bekezdés), ezért a képviselő-testület e 
kérdésről nyilvános ülésen dönt. 
 
A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. A polgármester 
illetményét akkor is meg kell állapítani, ha újraválasztották.  
 
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez 
viszonyítottan kerül megállapításra. 
 
A főállású polgármester illetménye a megyei jogú város polgármester illetményének - 
747.877 Ft - (a Mötv. 71. § (4) b.) pontja szerint) 40 %-a – .501 és 1.500 lakos között – azaz 
299.151 Ft.  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § 
(1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra – mint speciális 
közszolgálati jogviszonyra – megfelelően alkalmazni kell – többek között – a Kttv. 141. § (1)-
(9) bekezdéseit is. A 141. § (6) bekezdése értelmében 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. 
 
Az illetményalap összege: 38.650 Ft. Ennek a 60%-a: 23.190 Ft. Így Nagyné Balogh Csilla 
polgármesteri illetménye összesen: 299.151 Ft + 23.190 Ft = 322.341 Ft. 
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A költségtérítés összege a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a részére megállapított az 
illetményének - 322.341 Ft - 15 %-a, azaz 48.351 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetményre, költségtérítésre vonatkozó 
előterjesztést vitassa meg, s a határozat-tervezeteket fogadja el. 
 
 
Fülöpháza, 2016. október 7. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
        Vincze Miklós 
           jegyző 


