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Tárgy: DÖNTÉS A POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ILLETMÉNYÉRŐL. 

 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Sass Henrietta igazgatási ügyintéző        

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Mötv. 71. §-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását és költségtérítését.  

„ 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.” 

 

Polgármester illetménye  

A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

 b) 50 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében   650.000 Ft   

 

   illetményének 15 %-ában meghatározott költségtérítésre jogosult 

 

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      -      325.000 Ft 

 

Az Mötv. 80. §-a tartalmazza az alpolgármesteri tisztséget betöltők díjazását és költségtérítését.  

„ 80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés 

alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 

(1a)   A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 

összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 

illetménye 90%-át. 

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 

úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj86id839b


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.” 

 

Főállású alpolgármester 

(1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 

illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.   (455.000 

Ft  -  585.000 ft) 

      (1a) A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének 

összegét a   képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 

illetménye  90 %-át          - 585.000 Ft 

 

illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult 

 

Társadalmi megbízatású alpolgármester 

Mötv. 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  -292.500 Ft-ot 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről 

a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

 

illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult. 

 

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

 

 

 

 

      Tisztelettel: 

              Matolcsy Gyöngyi 

         polgármester 

 

 

 

 


