Bodorkós Ferenc polgármester tiszteletdíjának és költség-térítésének
módosítása

Geröly Tibor alpolgármester

Dr. Görög István jegyző

Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján
nyilvános ülésen kell tárgyalni.

nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint
felének) igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2017. január 9.

(: Dr. Görög István s.k. :)
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. október 16-i alakuló ülésén, a
140/2014. (X.16.) képviselő-testületi határozatában – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján –
Bodorkós Ferenc társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 224.363,- Ft-ban,
polgármesteri költségtérítést a tiszteletdíj 15 %-ában, 33.655,- Ft-ban állapította meg.
(A korábbi ciklusban a polgármester tiszteletdíja 251.225,- Ft, a költségtérítése – a polgármesteri
tiszteletdíj 30 %-a – 75.368,- Ft volt.)
Az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésén fogadta el Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV.
törvényt, mely átalakította az önkormányzati tisztségviselők (polgármesterek, alpolgármesterek,
közgyűlési elnökök és alelnökök) díjazásának rendszerét, számukra a feladatellátás
nagyságrendjéhez képest méltányosabb és arányosabb polgármesteri illetményeket
(tiszteletdíjakat) állapít meg.
A módosítás következtében a polgármesteri illetmény (tiszteletdíj) mértékét - a korábbi helyettes
államtitkári illetmény helyett - az államtitkári illetményhez mérten állapítja meg, százalékos
arányban.
A T/13270. számú törvényjavaslathoz készült indokolás alapján 2012 és 2015 között megtörtént a
nagy ellátórendszerek (pl. egészségügy, oktatás) reformja, átalakult a kormányzati
szervezetrendszer, megváltozott az állami, konkrétan a kormányzati szervek és az önkormányzatok
közötti feladatmegosztás. Több olyan feladat került át a járási hivatalokhoz, kormányhivatalokhoz,
amelyeket korábban az önkormányzatok láttak el. Ezzel egyidejűleg a különböző típusú
önkormányzatoknál jelentkeztek új feladatok, helyi szinten is alkalmazkodni kellett a változásokhoz.
Az önkormányzati feladatellátást irányító polgármestereknek is differenciáltabb lett a tevékenysége,
ezért szükségessé vált a megváltozott feladatellátásukhoz igazítani díjazásukat.
Az 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.
Az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott
összeg
a)
20%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b)
40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c)
50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d)
55%-a az 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e)
60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f)
70%-a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g)
80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdései alapján az államtitkár
o
alapilletménye a köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) 12-szerese: 463.800,- Ft,
o
illetménykiegészítése az illetményalap 50 %-a: 231.900,- Ft,
o
vezetői illetménypótléka az illetményalap 65 %-a: 301,470,- Ft,
összesen: 997.170,- Ft.

A 2001-5000 fő lakosságszámú települések főállású polgármestereinek illetménye: 548.444,- Ft.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján 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.
Fentiek alapján egy 2001-5000 fő közötti társadalmi megbiztatású polgármester tiszteletdíja:
274.222,- Ft.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi
megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A polgármesteri költségtérítés - a polgármesteri tiszteletdíj módosítását követően - 41.133,- Ft.
Az illetmény/tiszteletdíj az Mötv. 35. § (4) bekezdése alapján közérdekű adat.

A 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1. napjától az alábbi, 146/C. §-al egészítette az Mötv.
rendelkezéseit:
"A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a
tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés szerinti
polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az
állam a központi költségvetésből – a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének
figyelembevételével – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott
mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti."

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és csatolt határozati javaslat
elfogadására!

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(6) bekezdése alapján Bodorkós
Ferenc társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját
2017. január 1. napjától 274.222,- Ft-ban, költségtérítését a
tiszteletdíj 15 %-ában, 41.133,- Ft-ban állapítja meg, a
költségvetés terhére.
Felelős:
Határidő:

Bodorkós Ferenc polgármester
azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri illetmény/tiszteletdíj módosítása következtében – a Képviselő-testület döntése
alapján – módosulhat az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése is, ugyanis a 2016. évi
CLXXXV. törvény módosította az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására vonatkozó
rendelkezéseket is.
Az Mötv. 80. §-ának 2017. január 1-jén hatályba lépő rendelkezése a képviselő-testület mérlegelési
jogkörébe utalja az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításának mértékét, a jogszabály kizárólag a
tiszteletdíj felső határát (90%) szabja meg. (A korábbi rendelkezések alapján a Képviselő-testület a
polgármesteri tiszteletdíj 70% és 90% között állapíthatta meg a tiszteletdíjat.)
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 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.
Az Mötv. 80. (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult. Költségátalány megállapítására nincs lehetőség.

Geröly Tibor alpolgármester korábbi tiszteletdíja havi 201.927,- Ft, a költségtérítés 30.289,- Ft volt.
A fenti összeg - a polgármesteri tiszteletdíj módosítását követően - 246.800,- Ft-ra, illetve 37.020,Ft-ra emelkedhetne.

