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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. december 20-án jelent meg a Magyar Közlönyben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi 

CLXXXV. törvény, mely módosítja a polgármesterek illetményét: 

„1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(a  továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: „(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. (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) 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.” 

 

3. § A Mötv. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) 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.” 

4. § A Mötv. a következő 146/C. §-sal egészül ki: „146/C. § A 2016. december 31-én hatályos 

71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi 

CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § 

(5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből 

– a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével – 

a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi 

önkormányzatok számára évente megtéríti.” 

Fenti jogszabályra tekintettel 2017. január 1-jétől a polgármester illetménye 598.302.-Ft, 

költségtérítése 89.745.-Ft-ra módosul. 
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Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2017. (I. 17.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőrincz György polgármester 

illetményét 2017. év január hó 1. napjától havi 598.302.-Ft-ban, költségtérítését 89.745.-Ft-ban 

állapítja meg. 

  

Felelős: Bella Zsolt alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni 

szíveskedjen.  

 

Jánossomorja, 2017. 01. 11.        

 

 

                Bella Zsolt s.k. 

                                                                                                                              alpolgármester 
 

 


