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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgármesterek illetményére és költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) tartalmazza.  
 
Az országgyűlés elfogadta az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. 
évi CXLVIII törvényt, melynek 9. alcíme rendelkezik az Mötv. egyes rendelkezéseinek - 2022. 
január 1. napjával hatályba lépő - módosításáról.  
 
A módosítás a polgármesterek illetményének változását eredményezi az alábbiak szerint:  
Az Mötv. 2022. január 1. napjától hatályos 71. § (2) bekezdése szerint a megyei jogú város 
polgármesterét megbízatásának időtartamára havonta megillető illetmény összege 1 300 000 Ft.  
 
Az Mötv. 71. §  (4) bekezdésében meghatározottak is módosulnak az alábbiak szerint:  
„(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.”  
 
A társadalmi megbízatású polgármester díjazását az Mötv. 71. § (5) bekezdése szabályozza, 
miszerint: „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.” 
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Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű  költségtérítésre jogosult.   
 
Fentiekre tekintettel szükséges a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
meghatározása, mely a módosítás eredményeként az alábbiak szerint alakul: 
 
 
Tiszteletdíj:  
1 300 000 x 0,50 x 0,5 = 325 000.-Ft  
 
Költségtérítés:  
   325 000 x 0,15 = 48 750.-Ft 
 
A képviselő-testületnek a tiszteletdíj  és a költségtérítés megállapítása tárgyában határozattal 
szükséges döntést hoznia.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjék.  
 
Sárkeszi, 2021. január 10. 
 

Kőhegyi László s. k.  
     polgármester  

 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (I. 18.) határozata 

 
A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
 
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXC törvény 71. § (2) bekezdésére, 71. § (4) bekezdés b) pontjára és 71. § (5) 
bekezdésére tekintettel 2022. január 1. napjától Kőhegyi László polgármester tiszteletdíját havi 
bruttó 325 000- Ft-ban, azaz háromszázhuszonötezer forintban állapítja meg. 

 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a polgármester tiszteletdíjának 
módosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
 
Felelős:            Gerendai Ferenc alpolgármester 
                       dr. Pahola Tünde jegyző  
Határidő: azonnal 
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Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (I. 18.) határozata 
 

A polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 

 
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXC törvény 71. § (2) bekezdésére, 71. § (4) bekezdés  b) pontjára, 71. § (5) 
bekezdésére, valamint 71. § (6) bekezdésére tekintettel 2022. január 1. napjától Kőhegyi László 
polgármester költségtérítését havi bruttó 48 750- Ft-ban, azaz negyvennyolcezer-hétszázötven 
forintban állapítja meg. 

 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a polgármester 
költségtérítésének módosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
 
Felelős:             Gerendai Ferenc alpolgármester 
                       dr. Pahola Tünde jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 


