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Előterjesztés 

Bordány Nagyközség Önkormányzat polgármesterének, alpolgármesterének 
illetményéről, tiszteletdíjáról, költségtérítéséről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Képviselők! 
 

Polgármester 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 43. § (1) bekezdése alapján „A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő 
tizenöt napon belül tartja meg.” 
 
Az Mötv. 43.§ (3) bekezdése értelmében „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő 
ülésen e törvény szabályai szerint … megválasztja … az alpolgármestert, alpolgármestereket, 
dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 
 

Az Mötv. 71.§ alapján a 2001- 5000 fő lakosú településeken a főállású polgármester 
illetménye központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott államtitkár illetményének 55%-a. 
Az államtitkár illetménye alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékból áll.  

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében: 
 
„Az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese. 
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 
 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) 
bekezdése szerint „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a 
szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint.” 
 
Az államtitkár illetményének (997.170,-Ft) 55%-a; 548.444,-Ft. 
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében „A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 
 
Az Mötv. 35.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester illetménye közérdekű adat, ennek 
okán javaslom az előterjesztés nyilvános tárgyalását.  
 
A képviselő- testületnek az illetmény illetve a költségtérítés tekintetében mérlegelési joga 
nincs.  



 
Kérem, a Tisztelt Képviselő- testületet az alábbi előterjesztést megtárgyalni, illetve a tárgyi 
ügyben döntést hozni szíveskedjen:   
 
……/2019.(……)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség polgármesterének illetményéről és költségtérítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése 71.§-a, 
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1) bekezdése, Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 
Tanács Gábor főállású polgármester illetményét 2019. október 13. napjától bruttó 
548.400,-Ft azaz ötszáznegyvennyolcezer- négyszáz forintban, költségtérítését 
illetményének 15%-ban; 82.300,-Ft nyolcvankétezer- háromszáz forintban határozza 
meg.  

 
2. A képviselő- testület felkéri a jegyzőt az illetmény és költségtérítés számfejtéséhez 

szükséges lépéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.  
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ pénzügyi csoport 
 
 
 

Alpolgármester 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) 
bekezdése értelmében „A …. a főállású alpolgármester, … illetményének összegét … a 
polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.” 
 
Bordány település településmérete alapján polgármester tiszteletdíja bruttó 548.400,-Ft. A 
Képviselő- testület mérlegelése alapján ezen összeg 70-90% közötti összegben határozható 
meg a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja. 
 
Az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 90 %-
ban javaslom meghatározni.  
 
Az Mötv. 80.§ (3)  bekezdése alapján „A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, 
a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az 



illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 
 
A költségtérítés tekintetében a képviselő- testületnek mérlegelési jogköre nincs.  
 
Az Mötv. 35.§ (4) bekezdése értelmében az alpolgármester illetménye közérdekű adat, ennek 
okán javaslom az előterjesztés nyilvános tárgyalását.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő- testületet az alábbi előterjesztést megtárgyalni, illetve a tárgyi 
ügyben döntést hozni szíveskedjen:   
 
……/2019.(……)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség alpolgármesterének illetményéről és költségtérítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, valamint 
71.§ szakasza alapján Kiss- Patik Péter főállású alpolgármester illetményét 2019. 
október 13. napjától bruttó 493.600,-Ft azaz négyszázkilencvenháromezer- hatszáz 
forintban, költségtérítését illetményének 15%-ban; 74.000,-Ft-ban, azaz 
hetvennégyezer forintban határozza meg.  

 
2. A képviselő- testület felkéri a jegyzőt az illetmény és költségtérítés számfejtéséhez 

szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.  
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Kiss- Patik Péter, alpolgármester 
3./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
4./ pénzügyi csoport 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
jegyző 


