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ELŐTERJESZTÉS 
 

A polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 
Mötv.) 71. § (4) f) pontja alapján 2022. január 1. napjától Biatorbágy Város 
Polgármesterének illetménye bruttó 975. 000-Ft-ra emelkedett. 

71. § (2)  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. 
 

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 975. 000 Ft/hó. 

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! 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj76idc08d


 

Az alpolgármesterek illetménye: 
 
A főállású alpolgármesterek személyéről, illetve illetményéről (a polgármester illetményéhez 
kapcsolódóan) a Képviselő- testület alakuló ülésén döntött az alábbi jogszabályi 
hivatkozással: 
 
Mötv. 43. §. (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy 
bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 
tiszteletdíjukról. 
 
80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke 
illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 
 
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Biatorbágy Város képviselő- testülete 235/2019. (X.24.) határozatában dr. Cserniczky Tamás 
főállású Alpolgármesteri illetményét az Mötv. 80.§ (1), (3) bek. alapján 593.300.-Ft-ban, 
Tarjáni István polgármester illetményének 85 %-ában állapította meg. 
 
Biatorbágy Város képviselő- testülete 236/2019. (X.24.) határozatában Tálas-Tamássy 
Richárd főállású Alpolgármesteri illetményét az Mötv. 80.§ (1), (3) bek. alapján 593.300.-Ft-
ban, Tarjáni István polgármester illetményének 85 %-ában állapította meg. 
 
Az alpolgármesteri illetmény változásáról a Képviselő- testületnek döntést kell hoznia a 
jogszabályok adta keretek között az alábbi táblázat szerint: 
 

  

Eltérés a 
polgármesteri 
illetményhez 
viszonyítva 

Régi számítás szerint az 
alpolgármesteri illetmény 

mértéke (bruttó Ft) 

Új számítás szerint az 
alpolgármesteri illetmény 

mértéke (bruttó Ft) 

Polgármesteri 
illetmény 
(bruttó Ft) 

                  698 000,00 Ft              975 000,00 Ft  

  70%                 488 600,00 Ft              682 500,00 Ft  
  75%                 523 500,00 Ft              731 250,00 Ft  
  80%                 558 400,00 Ft              780 000,00 Ft  
  85%                 593 300,00 Ft              828 750,00 Ft  
  90%                 628 200,00 Ft              877 500,00 Ft  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokban foglaltaknak 
megfelelően a polgármester, valamint a főállású alpolgármesterek illetményét a főállású 
polgármester illetményének 70-90%-a közötti összegben elfogadni szíveskedjen. 

Biatorbágy, 2022. január 20. 

Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

Határozati javaslat I. 



 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2022. (I. 27.) határozata 

A polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§ (1), (4), (6) bek., 
alapján Tarjáni István polgármesternek havi 975. 000 Ft illetményt állapít meg, továbbá 
költségtérítését illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg. 

 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: HR 
  



 

Határozati javaslat II. 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (I.27.) határozata 
 

A polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 

Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80. § (1) 
bekezdése alapján dr. Cserniczky Tamás főállású alpolgármester illetményét bruttó 
828.750,- Ft-ban, Tarjáni István polgármester illetményének 85%-ban határozza meg, 
továbbá költségtérítését illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg. 

 

 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: HR referens 
  



 

Határozati javaslat III. 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (I.27.) határozata 
 

A polgármester és alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról 

Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80. § (1) 
bekezdése alapján Tálas-Tamássy Richárd főállású alpolgármester illetményét bruttó 
828.750,- Ft-ban, Tarjáni István polgármester illetményének 85%-ban határozza meg, 
továbbá költségtérítését illetményének 15%-ának megfelelő összegben állapítja meg. 

 

 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: HR referens 
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