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1 .  N a p i r e n d  

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 

 

 
Tisztelet Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

64.§ (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. 

 

Bánk településen Torma Andrea polgármester a polgármesteri tisztséget jelenleg társadalmi 

megbízatásban látja el. 

 

A társadalmi megbízatású polgármester megbízatásának időtartamára tiszteletdíjra jogosult, melyet 

összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezései alapján. 

A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazására, 

költségtérítésére vonatkozó szabályozást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) tartalmazza. 

A polgármester illetményének és költségtérítésének mértékéről tehát nem a képviselő-testület dönt, de 

ugyanakkor határozatban deklarálnia kell, hogy az adott település polgármesterét az Mötv. mely 

rendelkezése alapján milyen összegű illetmény illeti meg. 

Az illetmény – az Mötv. 35.§ (4) bekezdése alapján – közérdekből nyilvános adat. 

 

 

1. Polgármester tiszteletdíja 

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26.§-a 

2022. január 1. napjától módosította az Mötv. a főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke díjazására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseit 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. 

 

Mindezek értelmében 2022. január 1. napjától a főállású polgármester illetménye – az 501–1500 fő 

lakosságszámú település polgármestere esetében – 650.000 Ft. 
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Az Mötv. 71.§ (5) bekezdése szerint 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. 

 

Fent leírtak alapján 2022. január 1. napjától Torma Andrea társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja bruttó 325.000 Ft 

 

 

2. Polgármester  költségtérítése 

 

A Möt. 71.§ (6) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a társadalmi megbízatású polgármester havonta a 

költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg. Az Mötv. hatályos 

rendelkezései alapján 2022. január 1. napjától a társadalmi megbízatású polgármestert 48.750 Ft 

összegű költségtérítés illeti meg. 

 

 

A Kormány a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelete alapján a polgármester illetménye és költségtérítése 

2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 fő alatti lakosú települések önkormányzatai 

részére a központi költségvetésből támogatást nyújt.. 

 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a polgármesteri 

tiszteletdíj, valamint a költségtérítés tekintetében – a törvényi előírásoknak megfelelően - 

szíveskedjenek döntést hozni. 

 

 

Bánk, 2022. január 20. 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 Henczné Hekli Bernadett  

 aljegyző 

 

 

 

 

 

…… /2022. (I…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése alapján Torma Andrea társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától – megbízatásának időtartamára – havi bruttó 

325.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Torma Andrea társadalmi megbízatású 

polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges költségeinek 

megtérítésére 2022. január 1. napjától – megbízatásának időtartamára – havi tiszteletdíjának 15%-ának 

megfelelő összegű, azaz havi bruttó 48.750 Ft költségtérítést állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításáról szóló 

dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta történő kifizetésről. 

 

Határidő: 2022. január 1-től folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   jegyző 


