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E l ő t e r j e s z t é s 
A polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 
 

I. A polgármester illetményének megállapításáról 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (4) bekezdése 
alapján a polgármester tisztségének ellátása időtartamára havonta illetményre jogosult.   
 
A polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésén köteles dönteni. 
 
A törvényi szabályozásból fakadóan (Mötv. 71.§ (4) bek.) a polgármester illetménye a 
megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet 
megállapításra, amely összeg az államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 
illetmény összeg, 
 

a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

 
Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján, mely összeg 
tekintetében nincs a képviselő- testületnek mérlegelési jogköre. Fentiek alapján Tarjáni 
István polgármester illetménye havi bruttó 698. 019 Ft/hó. 
 

II. A polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
 
A polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének 15%-ában 
meghatározott összeg. (Mötv. 71. § (1),(6) bek.) 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy Tarjáni István polgármester úr illetményét, illetve 
költségtérítését az előbbiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések figyelembevételével 
állapítsa meg! 
 
Biatorbágy, 2019. október 22. 
 
         dr. Kovács András s.k. 
          jegyző  
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ (1), (4), (6) bek., 
alapján Tarjáni István polgármesternek havi 698.019 Ft illetményt állapít meg, továbbá 
költségtérítését illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg. 
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