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Előterjesztés 
Bordány Nagyközség Önkormányzat polgármesterének, alpolgármesterének 

illetményéről, tiszteletdíjáról, költségtérítéséről, cafetéria juttatásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Polgármester 
 
 2017. január 01-től változott a polgármester illetményének törvényi szabályozása.  A korábbi 

államtitkár-helyettesi illetmény helyett 2017.01.01-től az államtitkári illetmény alapján kerül 
meghatározásra. Ugyancsak változott a települések meghatározása a lakosságszám szerint. 
Ezek törvényi alátámasztását tartalmazzák a következő bekezdések: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: 
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 2 001-5 000 fő lakosú településeken a főállású polgármester 
illetménye a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény ( továbbiakban: Ksztv. ) alapján 
meghatározott államtitkár illetményének 55%-a. 
 
A Ksztv. 51. §  alapján az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 
tizenkétszerese.  Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az 
alapilletmény 50%-a.  Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. 
§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( 
továbbiakban: Kttv.) 132. § szerinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint.  
 
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 73. § alapján: „A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb 

rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.” 

A Kttv. 225/L. § (1) alapján, a 151. § (1) bekezdés figyelembe vételével a köztisztviselőt 
megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. 
A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 
juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 
 
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:   
 
……/2017.(……)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 és 71. §-a,  
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § , Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése alapján Tanács 
Gábor főállású polgármester illetményét 2017. január  01. napjától bruttó 548.400,- Ft-
ban azaz ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz  forintban, költségtérítését illetményének 
15%-ban; 82.300,-Ft-ban, azaz nyolcvankettőezer-háromszáz forintban határozza meg.  

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

szükséges lépések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról visszajelzést nem kér.  
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ pénzügyi csoport 
 
 
……/2017. (……..)Ö 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség polgármesterének cafetéria-juttatás megállapításáról 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 73. § rendelkezése, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. § (1) és 
225/L. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján Bordány Nagyközség Önkormányzata 
2017. évi költségvetésében Tanács Gábor főállású polgármester cafetéria 
juttatásának éves összegét 2017. január 01. napjáról bruttó 200.000,- FT/év 
összegben határozza meg. 



 
2. A főállású polgármester cafetéria-juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik 

a Bordányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Közszolgálati 
Szabályzatban megállapított rendelkezésekkel. 

 
 

 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról visszajelzést nem kér. 
 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ pénzügyi csoport 

 
 
Alpolgármester 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)  
bekezdése értelmében: „A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-

testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90 %-át.….” 

 
Az Mötv. 71.§ (5) bekezdése értelmében: „A társadalmi megbízatású polgármester havonta a 

polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, ….” 
 
Bordány település településmérete alapján a társadalmi megbízatási polgármester tiszteletdíja 
bruttó 274.200,-Ft összeg lenne. A Képviselő-testület mérlegelése alapján ezen összeg 90%-át 
meg nem haladó mértékig határozhatja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját. 
 
Az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester illetményének 75 %-
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:   
 
……/2017.(……)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség alpolgármesterének illetményéről és költségtérítéséről 



 
H A T Á R O Z A T 

 
3. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, valamint 
71.§ és 80. § (2) bekezdése alapján Kiss-Patik Péter társadalmi megbízatású 
alpolgármester illetményét 2017. január 01. napjától bruttó 205.650,- Ft azaz 
Kettőszázötezer-hatszázötven forintban, költségtérítését illetményének 15%-ban; 
30.800,- Ft-ban, azaz Harmincezer-nyolcszáz forintban határozza meg.  

 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az illetmény és költségtérítés számfejtéséhez 

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

Dr. Fodor Ákos 
jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/11/2017 

 
 

Előterjesztés 
 a polgármester 2017. évi szabadság- ütemezésének elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény25/C. § (2) bekezdése alapján: 
„A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését.” 
 
A polgármesternek 2017. évre nyilvántartott szabadsága 86 nap. 
 
A polgármester 2017. évre az alábbi ütemezést terjeszti elő: 
 
Kezdete Vége Munkanap 

      

2017. március 14 2017.március 17. 3 

2017. április 10. 2017. április 13. 4 

2017. április 18. 2017. április 21. 4 

2017. május 02. 2017. május 05. 4 

2017. június 06. 2017. június 09. 4 

2017. július 03. 2017. július 31. 21 

2017. augusztus 01. 2017. augusztus 31. 23 

2017. október 24. 2017. október 27. 4 

2017. december 31. 2017. december 31. 19 

      

Összesen:   86 

 
 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti szabadság ütemezést jóváhagyni  
szíveskedjenek. 
 
 
….…/2017.(….)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség polgármesterének 2017. évi szabadság ütemtervéről 
 

 
H A T Á R O Z A T 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 25/C. (2) bekezdése alapján Tanács Gábor polgármester 2017. évi 



szabadság-ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: jegyző 

 

 

A határozatról értesülnek: 

1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
 
Bordány,  
 
 

Tanács Gábor 
 polgármester 

 
 


