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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2022. 
január 01-jétől hatályos rendelkezései szerint változott a polgármesterek (alpolgármesterek) 
illetményének összege, ezért a munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testületnek határozatot 
– munkáltatói döntést – kell hoznia illetményük, költségtérítésük megállapításáról. 
 
I. A polgármester díjazására és költségtérítésére vonatkozó szabályokat az Mötv. 71. § (2) és 
(4) bekezdései rögzítik: 
 

(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 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 75%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 85%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.” 

A Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a polgármester havonta illetménye 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
II. Az alpolgármester díjazására és költségtérítésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 
 
Az Mötv. 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. 
 

 



III. A társadalmi megbízatású alpolgármester díjazására és költségtérítésére az alábbi szabályok 
vonatkoznak: 
 
Az Mötv. 80. § (2) – (3) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású alpolgármester 
díjazásáról: 
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-
át.  
(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. 
Az Mötv. 71. § (5) – (6) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású polgármester 
díjazásáról az alábbiak szerint: 
 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. 
 
A főállású polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyban áll, ezért esetükben a 
munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testületnek határozatot – munkáltatói döntést – kell 
hoznia illetményük, költségtérítésük megállapításáról.  
 
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében 
az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló jogszabály már megjelent 
a 9/2022.(I. 14.) Korm. rendelet kihirdetésével. Az 5000 lakost meghaladó települési 
önkormányzatokra vonatkozóan az előterjesztés készítéséig kifejezetten ezen a jogcímen még 
nem került többlettámogatás megítélésre, azonban a korábban is alkalmazott juttatási elvek, és 
a főállású alpolgármester feladatainak számosságára tekintettel indokolt részére a jogszabály 
által megengedett maximális mértékű illetmény megállapítása.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését is a képviselő-testület 
állapítja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tekintetében nem kerül 
előterjesztésre tiszteletdíja összegének módosítására vonatkozó döntés. 
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a tisztelt Képviselő-testület 
elé: 

 
1. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász István polgármester 
illetményét 2022.január 01-jétől bruttó 975.000,- Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 
146.250,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Gotthard Gábor, jegyző 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
 
 
 
 

2. Határozati javaslat 



 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Solymosi Sándor főállású 
alpolgármester illetményét 2022.január 01-jétől bruttó 877.500.- Ft/hó összegben, 
költségtérítését bruttó 131.625.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 

 
 
 
 
Kistarcsa, 2022. január 18. 
 

 
Juhász István 
polgármester 


