
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület
2022. január 31-i soron következő ülésére

Tárgy: polgármester illetményének megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2021. december 14-i ülésén fogadta el  egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények
módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvényt, mely többek között módosította a Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  
(továbbiakban: Mötv.) 71. § (1) és (2) bekezdéseit.

Az Mötv. 71.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi
önkormányzat  polgármestere  megbízatásának időtartamára  havonta  illetményre  jogosult,  amelynek
összege 1 300 000 forint.
….
(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.
….
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult.
Ezen rendelkezés 2022. január 1-jétől hatályos.

2022. január 14-én kihirdetésre került  a Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete  a polgármester
illetménye  és  költségtérítése  2022.  évi  emelésének  ellentételezése  érdekében  az  5000  lakos  alatti
települési önkormányzatok támogatásáról.

A rendelet értelmében a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési 
önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének 
ellentételezése érdekében.
A támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális
hozzájárulási  adó  kifizetésére  használható  fel.  A  támogatás  felhasználásának  határideje:  2022.
december 31. Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig
történik.
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás kategóriánkénti 
összege
 adatok forintban 

A B C 
1. Önkormányzat/Lakos

kategória 
Támogatás összege főállású

polgármester esetén 
Támogatás összege

társadalmi
megbízatású

polgármester esetén 
2. települési önkormányzat 500 

főig 
3 443 155 1 721 578 

3. települési önkormányzat 
501–1500 fő 

3 915 653 1 957 827 

4. települési önkormányzat 
1501–2000 fő 

3 374 542 1 687 271 

5. települési önkormányzat 
2001–5000 fő 

3 610 011 1 805 006

Ezen rendelkezés 2022. január 17. napjától hatályos.



A polgármester  illetményének megállapítását az Mötv.  71.§ (2),  (4),  (6) bekezdések rendelkezései
alapozzák meg.

2022. január 1-jétől főállású polgármester 
illetménye (1.300.000.-Ft 50%-a)         650.000.-Ft
költségtérítése (illetmény 15%-a)                    97.500.-Ft.

         747.500.-Ft

Az illetményt összegszerűen szükséges megállapítani  a törvény rendelkezése alapján,  az illetmény
összege tekintetében a képviselő-testületnek mérlegelési lehetősége nincs.
Az Mötv. 35.§ (4) bekezdés értelmében a tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekből nyilvános adat.  

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatot támogatólag fogadja el.

Határozat javaslat:

Remeteszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szathmáry  Gergely  főállású
polgármester illetményével kapcsolatban az alábbiak szerint határozott:

1.) A  képviselő-testület  Szathmáry  Gergely  polgármester  illetményét  2022.  január  
1. napjától  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) be-
kezdésében foglaltakat figyelembevéve bruttó 650.000.-Ft/hó összegben, míg költségtérítését illetmé-
nyének 15%-ában, azaz havi 97.500.-Ft/hó összegben állapítja meg.

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a polgármester illetményével kapcsolatos feladatok meg-
tételére.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: jegyző

Remeteszőlős, 2022. január 27.

 
dr. Kovács Dénes
        jegyző


