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Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Polgármester 

 
 
 
 

Az előterjesztés törvényességi 

szempontból megfelelő. 

 

Balatonakarattya, 2019. október 18. 

 

Polgár Beatrix 

jegyző 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 21-ei alakuló ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester 

Előkészítette: Sass Henrietta igazgatási ügyintéző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. Az illetményt összegszerűen 

kell meghatározni, e tekintetben a testületnek nincs mérlegelési lehetősége.  

 

A Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján „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”  

 

A Mötv. 71. (4) bekezdés b) pontja alapján a polgármester illetménye a 71. § (2) bekezdésben 

meghatározott összeg 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében”.  

 

A Mötv. 71. (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, 

a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

A fentiek értelmében illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 

törvény 71. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltak alapján száz forintra kerekítve – bruttó 398 900,- 

Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján költségtérítésének összege 59.835 Ft 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

 

           Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 

 

Határozat-tervezet: 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…./2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Matolcsy Gyöngyi 

polgármester asszony  

a) illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § 

(4) bekezdés b) pontjába foglaltak alapján száz forintra kerekítve – bruttó 398 900,- 

Ft/hó összegben; 

b) a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Magyar Államkincstár 

illetékes irodáját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgár Beatrix jegyző 
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Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…./2019. (X.21.) önkormányzati határozat 

 

 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (6) bekezdése 

értelmében a főállású Matolcsy Gyöngyi polgármester részére havi költségtérítésként az 

illetményének 15 %-ában meghatározott 59 835,- Ft-ot állapít meg 2019. október hó 13. 

napjától.   

 

2. a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összegű költségtérítést 

visszamenőleges hatállyal biztosítsa Matolcsy Gyöngyi polgármester részére. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgár Beatrix jegyző 

 


