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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január 27. napján tartandó ülésére  

Tárgy: Polgármester illetmény és költségtérítés meghatározása 

Előterjesztő:  dr. Szabó Zoltán jegyző 

Készítette:  dr. Szabó Zoltán jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az 2021. évi CXLVIII. törvény 2022. január 01.-i hatállyal módosította a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény polgármesteri illetményre és 

költségtérítésre vonatkozó szabályait az alábbiak szerint: 

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

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

összegű költségtérítésre jogosult.” 

A fenti jogszabályváltozás következtében a polgármester úr illetménye és költségtérítése a 

mellékelt határozati javaslat szerint változik.  

 

A polgármester illetményemelés pénzügyi fedezetét az állam teljes mértékben biztosítja.  

 

Berente, 2022. január 19. 

 

 dr. Szabó Zoltán 

         jegyző 
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Határozati javaslat 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (…..) határozata 

a polgármester illetmény és költségtérítés meghatározása 

 

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi CXLVIII. törvény által 

módosított Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

hatályos rendelkezései alapján 2022. január 01.-i hatállyal a polgármester illetményét a 71.§ 

(4) bekezdés b) pont alapján bruttó 650.000 Ft/hó, azaz hatszázötvenezer forint havi 

összegben határozza meg.  

 

A Képviselő-testület a polgármester költségtérítésének összegét az Mötv. 71.§ (6) bekezdés 

szerint 97.500 Ft/hó, azaz kilencvenhétezer-ötszáz forint havi összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés számfejtéséről és 

kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal, folyamatos  

 

 


