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Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2017. január 31-ei ülésére 

 

Keresztes Péter Pál polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. évi önkormányzati választásokkal 2014. október 12-én lépett hatályba a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2)- (6) 

bekezdése, mely a polgármesteri illetmény megállapítását szabályozta újra. Ezzel egyidejűleg a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV. törvény hatályát veszítette.  

 

A 2014-es illetményváltozást követően a kistelepülések polgármesterei jelentős 

illetménycsökkenésben részesültek. Az ezer fő alatti települések polgármestereinek a bére a korábbi 

bruttó 270550-tól 347850 forintig terjedő sáv helyett egységesen lett megállapítva. Bruttó 160.000 

forintban lett meghatározva az ötszáz fő lakosságszám alatti polgármesterek illetménye. Az 501-

1500 fős lakosságszámú települések esetében ez bruttó 299150. Ft lett.  

 

A nagyobb települések polgármesterei is kevesebbet kapnak úgy, hogy a munka mennyisége nem 

változott, sőt nőtt a teher a polgármestereken. Kétpó vonatkozásában az új szabályozás, a 2003-ban 

megállapított illetményhez képest (aminek mértéke utoljára 2007-ben változott, a utolsó 

köztisztviselői illetményalap emelkedésével)  százötvenháromezer-nyolcszázhatvannyolc forintos 

emelkedést eredményezett.  

 

A polgármester illetményének megállapításával kapcsolatban az Mötv. 71. § (2) és (4) bekezdését 

kell figyelembe venni. 

 

A második bekezdés kimondja: 

 

„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 

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

jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 

illetménypótlékából álló illetményének összegével.„ 
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Ezt az összeget a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a alapján lehet kiszámolni. 

 

Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap (38650 Ft.) 12-szerese. Az államtitkár 

illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. Az államtitkár vezetői 

illetménypótléka az alapilletmény 65%-a- Ez forintosítva 997170 Ft. 

 

 A polgármesteri illetményeket az Mötv. 71. §(4) bekezdése alapján az alábbiak szerint kell 

megállapítani.  

„A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.)” 

 

A fentieket az alábbi táblázatban összefoglalva lehet megtekinteni:  

 

A főállású vagy társadalmi megbízású polgármester (megyei közgyűlés elnöke) 

illetménye vagy tiszteletdíja 

 

 Helyi Önkormányzat lakosság száma 

(státusza) 

Szorzószám Illetmény Tiszteletdíj 

1 Megyei Önkormányzat 0,9 897 453.- 448.727.- 

2 Megyei jogú város 1,0 997 170.- 498.585.- 

3 30 000 fő lakosságszám feletti település 0,8 797 736.- 398.868.- 

4 10 001-30 000 fő lakosságszámú település 0,7 698 019.- 349.010.- 

5 5 001- 10 000 fő lakosságszámú település 0,6 598 302.- 299.151.- 

6 2 001- 5 000 fő lakosságszámú település 0,55 548 444.- 274.222.- 

7 1 501-2 000 fő lakosságszámú település 0,5 498 585.- 249.293.- 

8 501-1 500 fő lakosságszámú település 0,4 398 868.- 199.434.- 

9 500 fő lakosságszám alatti település  0,3 299 151.- 149.576.- 

 

Kétpó Község polgármesterének az illetménye a jogszabály erejénél fogva a 8 pont szerinti 

illetmény összege. 

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szabályozza a polgármester költségtérítését is a következők szerint: 

„A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult.” 

 

Maga a mérték nem változott, de az illetmény módosítására tekintettel a költségtérítés összegét is 

újból meg kell állapítani. 

 

Összegezve a fentieket a szabályozás értelmében a főállású polgármestereket a jogszabályban 

meghatározottak szerinti fix illetmény és költségtérítés illeti meg a település lakosságszáma alapján. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a polgármester, alpolgármester 

foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezési között a 225/A. §-a kimondja: 
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„(1)  A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester 

között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati 

jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.” 

 

Annak ellenére, hogy a polgármesteri illetményt a jogszabály egyértelműen meghatározza, 

szükséges annak a képviselő testület általi elfogadása is, mivel a polgármester felett a munkáltatói 

jogkört a fentiek szerint a képviselő-testület gyakorolja, ennek része az illetmény megállapítása is.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a fentiek megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

 

 

Kétpó, 2017. január 16. 

dr. Enyedi Mihály  

jegyző 
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Határozati javaslat 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

……/2017.(……….) képviselő-testületi határozata 
 

Keresztes Péter Pál polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2), (4) bekezdés b, pontja valamint a (6) 

bekezdés alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

225/A §-nak előírásaira -  az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Keresztes Péter Pál polgármester 

(szül: Mezőtúr,1974.09.02. an: Koma Ilona) 5411 Kétpó, Arany János út 6. szám alatti lakos 

illetményét 2017. január 01. napjától havi 398 868 Ft-ban, azaz havi 

háromszázkilencvennyolcezer –nyolcszázhatvannyolc forintban állapítja meg. 

 

2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Keresztes Péter Pál polgármester 

költségtérítését 59 830 Ft-ban, azaz ötvenkilencezer-nyolcszázharminc forintban állapítja 

meg.  

 

3. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester 

illetményének folyósításához szükséges adminisztrációs feladatot lássa el. 

 

Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: azonnal  

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, 5002 Szolnok, 

Liget út 6 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, 

Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Kétpó, 2017. január 16. 

 

 Keresztes Péter Pál                 dr. Enyedi Mihály  

 polgármester                    jegyző 


