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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tételesen meghatározza a polgármesterek illetményének, 
tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékét. 
 
A polgármesteri illetmény alapját a Mötv 71.§ (4) bekezdése állapítja meg, amikor kimondja, 
hogy megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. A helyettes államtitkár ilyen módon megállapított illetménye 
jelenleg 747.900 Ft/hó. 
 
A Mötv. 71.§ (4) bekezdés b) pontja alapján az 501-1500 fő lakosságszámú település 
polgármestere esetében az illetmény a 71. § (2) bekezdésében meghatározott összeg 40%-a. 
Az Mötv. alapján tehát Halimba község polgármesterének illetménye 299.160 Ft/hó. Az 
illetmény összegének megállapításánál alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésének azon rendelkezését, hogy az illetmény 
száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen 
alapuló, az általánostól eltérő illetmény-megállapításnak. 
 
A Mötv. szabályaira tekintettel a Képviselő-testület a polgármesteri illetmény 
megállapításakor a törvényben megállapított mértéktől nem térhet el. 
 
Ugyanez a szabály vonatkozik a polgármester költségtérítésére is. A Mötv 71.§ (6) bekezdése 
kimondja, hogy ,, a főállású polgármester ….. havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”  Halimba község irányadó 
polgármesteri illetmény alapján ez az összeg 44.875 Ft/hó. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek jóváhagyni! 
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HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 
 
 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71.§ (4) bekezdés b) pontja 
alapján Tóbel János  polgármester illetménye 2014. október 12. napjától  havi 299.200 Ft. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Tóbel János polgármester költségtérítése 
2014. október 12. napjától  havi 44.875 Ft. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
 
Ajka, 2014. október 17. 
 
 
 

  
          DDrr..   JJáággee rr  LLááss zz llóó   

       címzetes főjegyző 


