
Izsák Város Alpolgármestere 
 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. november 5-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Kutas Tibor polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv) 64.§ (2) bekezdés második mondata szerint a Képviselő-testület 

módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendeletét, 

mely szerint „ A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el” 

 

Havi illetmény 

 

A Mötv 71.§ (2) és (4) bekezdése jelenti az illetmény megállapítás számításának módját. 

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

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a 

helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

összegével. „ 

(4) „A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg …60 %-a az 5001-

10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.” 

 

A helyettes államtitkár alapilletmény a köztisztviselői illetményalap 12 szerese, a helyettes 

államtitkár illetménykiegészítésének mértéke az alapilletmény 50 százaléka, vezetői 

illetménypótléka pedig az alapilletmény 65 százaléka. (Összegszerűen: 38.650 Ft x 12 = 

463.800 Ft az alapilletménye, illetménykiegészítése ennek 50 százaléka: 231.900.-Ft, vezetői 

illetménypótléka az alapilletmény 65 százaléka: 301.470.- Ft, ezek együttes összege: 

997.170 Ft, mely száz forintra kerekítve: 997.200.- Ft) 

 

A polgármesteri illetmény ennek 60 százaléka: 598.320,-Ft, kerekítéssel: 598.300.- Ft. 

 

(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.” 

 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja ennek megfelelően 299.160.-Ft, helyett: 

299.200.-Ft 

 

Költségtérítés 

 

A társadalmi megbízatású polgármester a Mötv 71.§ (6) bekezdése alapján illetményének 

15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Az alapilletmény figyelembevételével a polgármester részére 44.880.- Ft költségtérítés 

állapítható meg. Tételes költségtérítés megállapítására nincsen lehetőség. 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a határozat- tervezet elfogadását. 

 

Izsák, 2019. október 30. 

 

Végh Tamás 

alpolgármester 

 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 12-i hatállyal Kutas Tibor 

társadalmi megbízatású polgármester havi tiszteletdíját 299.200.- 

(kétszázkilencvenkilencezer kettőszáz) Ft-ban, míg havi költségtérítését 44.880.- 

(negyvennégyezer nyolcszáznyolcvan) Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: 2019. november 12. 

Felelős:   Bak Nándor jegyző 
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