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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
 

a Képviselő-testület 2017. február 9-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. §-a meghatározza a polgármesterek illetményének, tiszteletdíjának 
és költségtérítésének mértékét. A 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1. napjától e 
paragrafust módosította. A módosítást követően az 501-1500 fő lakosságszámú települések 
polgármestere esetén az illetmény összege megegyezik az államtitkár alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetmény 40 %-ával. 
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a szerint az államtitkár alapilletménye az 
illetményalap (38.650,- Ft.) 12-szerese: 463.800,- Ft, illetménykiegészítése az alapilletmény 
50 %-a: 231.900,- Ft, vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a: 301.470,- Ft, 
illetménye mindösszesen: 997.170,- Ft. 
Halimba község polgármesterének tiszteletdíja a fenti illetmény 40 %-a. 
A tiszteletdíj 100 forintra kerekítve kerülhet megállapításra és kifizetésre, ennek megfelelően 
az összege 398.900 Ft/hó. 
 
A Mötv 71.§ (6) bekezdése kimondja, hogy ,, a főállású polgármester ….. havonta az 
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”  Halimba 
községre irányadó polgármesteri illetmény alapján ez az összeg 59.835 Ft/hó. 
 
(A korábbi illetményt  388.900 Ft/hó, a költségtérítést 58.335 Ft/hó összegben állapította meg 
a Képviselő-testület.) 
 
A polgármesteri tiszteletdíj változása a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
változását is eredményezheti. 
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése kimondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja (199.450 Ft/hó) 90 %-át, 179.500 Ft/hó összeget. Az 
Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az 
illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre, 26.925 Ft-ra jogosult. 
(A korábbi tiszteletdíjat  34.300 Ft/hó, a költségtérítést 15.705 Ft/hó, összesen 50.005 Ft/hó 
összegben állapította meg a Képviselő-testület.) 
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Az alpolgármester tiszteletdíját az érintettel történt előzetes egyeztetés alapján a 
jelenlegivel megegyezően 34.300 Ft/hó összegben, a költségtérítését 15.705 Ft/hó 
összegben javaslom megállapítani. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Mötv. szabályaira tekintettel kérem, hogy fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjenek jóváhagyni! 
  

  
HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1. napjától Tóbel János  
főállású polgármester illetményét havi 398.900 Ft/hó összegben, költségtérítését az 
illetménye 15 %-ában, 59.835 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodni 
szíveskedjen. 

 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 
  
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80.§ (2) bekezdése alapján Kovácsné 
Véber Eszter Halimba, Petőfi Sándor utca 8. szám alatti lakos, társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától  havi 34.300 Ft összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 80.§ (3) bekezdése alapján Kovácsné Véber Eszter társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítése 2017. január 1. napjától  havi 15.705 Ft. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodni 
szíveskedjen. 

 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
Halimba, 2017. február 2. 
 
 

  
  TTóóbbee ll   JJáánnooss   

        polgármester  


