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Előterjesztés  
 

Aszód  város polgármestere illetményének és költségtérítésének meghatározásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. §-a 

értelmében a polgármester jogviszonya  sajátos közszolgálati jogviszony,  esetében a munkáltatói 

jogkört a képviselő-testület gyakorolja. 

A főállású polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó szabályok a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4) és (6) bekezdésében találhatók:  

(2) 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. 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben 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 10001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

g) 80%-a a 30000 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. 

 
Aszód város esetében az  Mötv. 71. § (4) bekezdés e) pontja alapján a polgármester illetménye a (2) 

bekezdésben meghatározott összeg 60%-a,  a 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere 

esetében.  

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a szerint az államtitkár  

- alapilletménye az illetményalap (38.650 Ft) 12-szerese : 463.800,- Ft  

- illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a: 231.900 Ft  

- vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a: 301.470 Ft  

illetménye mindösszesen: 997.170 Ft.  

 

Fentiek alapján Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  polgármester illetményét 2019. október 13. napjától 



bruttó 598.302.- forint/hó összegben kell megállapítania a képviselő-testületnek.  A Kttv. 225/L. § (1) 

bekezdése a főállású polgármesterre is alkalmazni rendeli a Kttv. 131. § (1) bekezdését, amely szerint 

az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani,  így az illetmény havi bruttó 598.300.- forint. 

A polgármesterre alkalmazni kell továbbá a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdéseit, amelyek az idegennyelv-

tudási pótlékra vonatkoznak. Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester német nyelvből  középfokú, 

angol nyelvből alapfokú  nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. hivatkozott jogszabályi rendelkezése 

értelmében mindkét nyelvtudásért nyelvpótlék jár, melynek összege: az illetményalap  ( ami az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  szóló 2/2019 (III.1.)  7. § (5) bekezdése értelmében   

50.000.-Ft)  60 %-a, 30.000.- Ft/hó, illetve 15 %-a,  7.500.- Ft/hó. 

A Kttv. 225/L. §-a értelmében a főállású polgármester esetében nem alkalmazható a Kttv. 131. § (2) 

bekezdése, amely szerint az illetménypótlék is a köztisztviselői illetmény része. A polgármester 

illetménye a fentiekben hivatkozott Mötv. 71. § (2) bekezdésében foglalt összetevőkből áll, így a 

nyelvpótlék megilleti ugyan a polgármestert, de az nem része az illetményének. 

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A főállású polgármester költségtérítése ez alapján 

havi bruttó 89.745,- forint. 

 

Az  Mötv.  pontosan  tartalmazza  az  illetmény  mértékét,  vagyis  a  testületnek  nincs mérlegelési  

lehetősége,  igaz  ugyan,  hogy  nem  a képviselő-testület dönt a polgármester illetményének 

mértékéről, de határozatában deklarálnia kell,  az  Mötv.  mely  rendelkezése  alapján,  milyen  összegű  

illetmény  illeti  meg  az  adott település polgármesterét 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 

véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 

 

Határozati javaslat 

 

1) A képviselő-testület Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester illetményét 2019. október 13. 

napjától – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 71. 

§ (2) bekezdésére, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ra és a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésére, továbbá 225/L. § (1) bekezdésére – bruttó 

598.300.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Figyelemmel az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  szóló 2/2019 (III.1.)  7. § (5) bekezdése az 

idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 

német középfokú nyelvvizsga (az illetményalap 60%-a) 30.000.- Ft/hó 

angol alapfokú nyelvvizsga (az illetményalap 15%-a) 7.500.- Ft/hó 

 

2) A képviselő-testület Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester költségtérítését 2019. október 13. 

napjától illetményének 15 %-ában, bruttó 89.745.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

A szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III. 01.)  önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Aszódi Polgármesteri  Hivatal jegyzője  

 



Aszód, 2019. október 24. 

 

 

 

dr. Ballagó Katalin 

                  jegyző 


