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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban:
Mötv.1) 71. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főállású települési polgármester részére
ugyanezen jogszabályhely (6) bekezdésében megjelölt mértékű illetmény jár.
A polgármester még jelöltként nyilatkozatot tett, hogy e tisztséget főállásban kívánja betölteni.
A főállású polgármester illetményét a Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja állapítja meg. Ez a
jogszabályhely kimondja, hogy a polgármester illetménye a törvény erejénél fogva az ott
meghatározott összeg, mely az államtitkár központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetménye
összegének 55%-a, a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.
Rábapatona lakosságszáma 2019. január 1. napján 2 618 fő volt.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §
szerinti illetményalap a 2019. évben 38 650 forint.
A 2010. évi XLIII. tv. 51. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján az államtitkár
- alapilletménye az illetményalap tizenkétszerese, azaz 38.650 Ft x 12 = 463.800 Ft.
- illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a, azaz
463.800 x 0,5 = 231.900 Ft.
- vezetői illetmény-pótléka az alapilletmény 65%-a, azaz 463.800 x 0,65 = 301.470 Ft.
1

A jogszabály megtekinthető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.370220
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(Az összegek bruttóban értendők.)
Így az államtitkár illetménye összességében:
Alapilletmény
Illetménykiegészítés
Vezetői illetménypótlék

463.800 Ft
231.900 Ft
301.470 Ft
997.170 Ft

Rábapatona Község polgármesterének illetménye lakosságszámot és az államtitkárokat
megillető illetmény mértékét figyelembe véve 997.100 Ft x 0,55 = 548.444 Ft, a kerekítés
szabályainak alkalmazásával pontosan: 548.400 Ft.- azaz Ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz
forint.
II.) A Polgármester költségtérítésének megállapítása:
A Mötv. 71. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főállású polgármester havonta
illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ez jelen esetben az
alábbiak szerint számítandó ki: 548.400 x 0,15 = 82.260 Ft. A kerekítés szabályait alkalmazva:
82.300 Ft. (A költségtérítés összege bruttóban kerül kifizetésre a fenti összegben)
A fenti bérezés nem képezi mérlegelés tárgyát, kötelezően alkalmazandó normatív alapú
bérmegállapítást ír elő a Képviselő-testület számára.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő a Képviselő-testület
részére:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester havi illetményét–a
kerekítés szabályainak figyelembevételével - bruttó 548.400 forintban állapítja meg.
2. A polgármestert megillető költségtérítés összegét bruttó 82.300 forint összegben állapítja meg.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester jogviszonyával kapcsolatos iratok elkészítése és Magyar
Államkincstár felé történő felterjesztése, valamint a költségvetési rendelet soron következő
módosítása és jövő évi tervezése során a fenti összegekre legyen figyelemmel.
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