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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az alakuló ülésen megtárgyalandó téma az egyes önkormányzati tisztviselők illetményének 
illetve tiszteletdíjának kérdése. 
Ezt a kérdéskört három részre bonthatjuk, mivel eltérő szabályozás érvényesül a 
polgármester, az alpolgármester valamint a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatban. 
 
a./ Polgármester illetményének megállapítása 
 
A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. Főállású a 
polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség 
betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben a 
polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával 
megváltoztathatja. 
A Polgármestert az idei választás során főállású polgármesterként választották meg. 
 
A polgármester díjazásával kapcsolatos főbb szabályokat az Mötv. 71. §-a az alábbi módon 
szabályozza: 

71. § (4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben1 meghatározott összeg 

a) 30%-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 a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 80%-a a 30000 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. 

(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 szabályok szerint településünk esetében a polgármester illetménye havi bruttó 
598.300-Ft. míg a költségtérítés összege 89.745-Ft. ez utóbbi már nem költségátalányként 
kerül folyósításra, amire a régi jogi szabályozás korábban még lehetőséget biztosított. A 
jelenlegi szabályozás már – mint az látható – tételesen rögzíti a tiszteletdíj mértékét, így 
gyakorlatilag a Képviselő-testület egyszerű többségű határozattal, mint a munkáltatói jog 
gyakorlója pusztán jóvá tudja hagyni azt. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

………/2019. (X.30.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze István főállású 
polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján bruttó 

                                                 
1
 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. 



598.300-Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó 89.745-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 

 
 
b./ Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása 
Az alpolgármesterek tiszteletdíját – ahogy a főállású alpolgármesterek illetményét is – az 
Mötv. 80. §-a alapján a Képviselő-testület jogosult megállapítani. 
 
Erre az alábbi szabályok érvényesülnek: 
 
A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét 
a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester 
illetménye 90%-át. 

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. 

A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 
Településünk esetében a társadalmi megbízatású polgármesteri tisztségre irányadó 
tiszteletdíj összege a törvény szerint 299.200-Ft/hó. Ennek alapján az alpolgármester 
tiszteletdíja településünkön legfeljebb 269.280-Ft-ig terjedhet.  
 
A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a főállású alpolgármester, illetményének 
összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-
a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a díjazásra valamennyi alpolgármester jogosult, függetlenül 
attól, hogy a képviselő-testület tagjai-e vagy sem. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

………/2019. (X.30.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ………………… 
alpolgármester tiszteletdíját a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján bruttó 
………………….-Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó ………………-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 

 
 
 



c./ Állásfoglalás a Képviselő-testület és a bizottsági tagok tiszteletdíjának kérdésében 
 
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának kérdését a 13/2014. (XI.10.) 
önkormányzati rendelet szabályozza.  
 
A jelenlegi Mötv. szabályozás szerint: 
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 
juttatást állapíthat meg. 
… 
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő 
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 
feladatai ellátását. 
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-
testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 
kifizetését a polgármester engedélyezi. 
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. 
 
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
A korábbi szabályozás szerint a képviselői és bizottsági tiszteletdíjak – valamint egyéb 
juttatások - az alábbiak: 
 

„2. § (1) A települési képviselő munkájáért 69.000- Ft. tiszteletdíjra (alapdíj) 
jogosult havonta. 
(2) A képviselő bizottsági tagok bizottsági munkájukért - bizottságonként – 8.000- 
Ft. tiszteletdíjra jogosultak havonta, ez az összeg azonban több bizottsági tagság 
esetén sem haladhatja meg az alapdíj 45%-át. 
(3) A bizottságok elnökeit az (1) bekezdésben foglaltakon felül további 10.000- Ft. 
tiszteletdíj illeti meg havonta, ez az összeg több bizottsági tagság és bizottsági 
elnöki tisztség esetén sem haladhatja meg az alapdíj 90%-át. 
(4) A nem képviselő bizottsági tagok a bizottsági munkáért 10.000-Ft. tiszteletdíjra 
jogosultak havonta. 
(5) A képviselők, bizottsági tagok természetbeni juttatásként 
a) a Nagyközségi Könyvtár beiratkozási díjának megfizetése alól mentesülnek, 
b) a Nagyközségi Könyvtárban ingyenesen jogosultak az internet használatára.” 

 
A tiszteletdíjak mértékét pontosan nem szabályozza jogszabály, így ez a kérdéskör 
kizárólagosan a Képviselő-testület döntési kompetenciájába tartozik. Tájékoztatom arról a 
tisztelt képviselő-testületet, hogy a döntés kiterjedhet arra is, hogy ha nem kívánják a 
tiszteletdíjat igénybe venni, így akkor rendelet helyett, csak határozatot kell hozni a 
kérdésben. 
 
 
Kelt: Dömsöd, 2019. október 24. 
 

 
 

Bencze István sk. 
polgármester 

 



DÖNTÉSI JAVASLATOK 
 
 

………/2019. (X.30.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi képviselők és 
képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelkezéseit nem 
kívánja felülvizsgálni. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 

 
 

VAGY 
 

 
………/2019. (X.30.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők és 
bizottsági tagok számára tiszteletdíjat vagy egyéb juttatás nem állapít meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 

 
 


