
1 

 

 

A határozati javaslatok elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

 

5. számú előterjesztés 

 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27. 

1730 órakor megtartandó soron következő ülésére 

A polgármester és az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 

Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző 

Készítette: Balogh Györgyi jegyző,  

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző 

A polgármesteri illetmény megállapítása 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Sióagárd Község polgármester megbízatását főállásban látja el. A KTTV értelmében az illetményt 

összegszerűen kell megállapítani. Fontos kiemelni, hogy a képviselő-testületnek nincs mérlegelési 

lehetősége. 

Az illetmény közérdekből nyilvános adatnak minősül. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (4) bekezdésével garantálja ezen adatok, 

összegek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét és hozzáférhetőségét. Ennek okán célszerű a 

kérdést nyilvános ülésen tárgyalni és arról egyszerű többséggel határozatot hozni. 

Az egyéb kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. § (2) 

bekezdése 2022. január 01-jei hatállyal módosította az Mötv. 71. szakaszát, amely alapján a 

polgármesterek fizetése az alábbiak szerint alakul: 

71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 

összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 

költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. 

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

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint. 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre 

jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező 

mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 

intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

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

költségtérítésre jogosult. 

 

 

Fentiek alapján 1.300.00 Ft 50%-a a polgármester illetménye, azaz 650.000 Ft./hó. 
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A polgármesteri költségátalány megállapítása 

Előterjesztő: Balogh Györgyi jegyző: 

 

A költségátalány mértéke: 

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester illetményének 15%-a. 

 

A polgármester illetménye 650.000 Ft/hó összegben került megállapításra. Javaslom, hogy a 

polgármester költségátalányát illetménye 15%-ának megfelelő összegben állapítsa meg a képviselő-

testület, melynek összege 97.500 Ft-hó.  

 

Javaslom a polgármester szavazásának kizárása mellett az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Sióagárd Község Önkormányzata…/2022. (I. 27.) számú képviselő-

testületi határozata a polgármester szavazásból való kizárásáról 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta Gerő 

Attilának a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítására 

vonatkozó döntés során a szavazásból történő kizárásra vonatkozó kérését 

és az alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület Gerő Attila polgármestert – kérésére – a polgármesteri 

illetmény és költségtérítés megállapítására vonatkozó szavazásból kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Györgyi jegyző 

 

Határozati javaslat: 

Sióagárd Község Önkormányzata…/2022. (I. 27.) számú képviselő-

testületi határozata a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a 

polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1. Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gerő Attila 

polgármester havi illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján 650.000 Ft-ban állapítja meg. 

2. A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján Gerő Attila 

polgármester részére havonta illetményének 15%-ában meghatározott 

összegű, 97.500 Ft költségtérítést állapít meg. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban 

meghatározott illetmény és költségtérítés számfejtése érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 01. és folyamatos 

Felelős: Balogh Györgyi jegyző 1., 2. és 4. pont tekintetében 

 

Sióagárd, 2022. január 24. 

 

        Balogh Györgyi sk. jegyző 
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Az alpolgármester illetményének megállapítása 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

80. § (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az 

nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású 

alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat. 

(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei 

közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult. 

Javaslom, alpolgármester úr a szavazásban ne vegyen rész és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Sióagárd Község Önkormányzata…/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi 

határozata az alpolgármester szavazásból való kizárásáról 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta Háry János az 

alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítására vonatkozó döntés során 

a szavazásból történő kizárásra vonatkozó kérését és az alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület Háry János alpolgármestert – kérésére – az alpolgármesteri 

illetmény és költségtérítés megállapítására vonatkozó szavazásból kizárta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gerő Attila polgármester 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta Háry János alpolgármesternek az 

alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítását tárgyaló napirendi pontra vonatkozóan késztett 

előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Határozati javaslat: 

Sióagárd Község Önkormányzata…/2022. (I. 27.) számú képviselő-testületi 

határozata az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta az 

alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítására vonatkozó javaslatot és 

az alábbi határozatot hozta: 

1. A képviselő-testület Háry János alpolgármester tiszteletdíját figyelemmel az 

írásbeli nyilatkozatára, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§-a alapján 2022. január 1-től bruttó 0 

-Ft/hó összegben állapítja meg. 

2. A képviselő-testület Háry János alpolgármester költségtérítését figyelemmel az 

írásbeli nyilatkozatára, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§-a alapján 2022. január 1-től bruttó 0 

-Ft/hó összegben állapítja meg. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban 

megállapítottak iránti intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 01. és folyamatos 

Felelős: Gerő Attila polgármester, Balogh Györgyi jegyző jegyző  

 

 

Sióagárd, 2022. január 24. 

 

        Gerő Attila sk. 

        polgármester 


