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SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. január 27-i ülésére 

 

a Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települések vezetőinek bére évek óta nem nőtt, ezért az Országgyűlés döntése értelmében 

2022. január 1-től emelkedik a főpolgármester, a polgármesterek és a közgyűlési elnökök 

díjazása. A települési polgármesterek fizetése a korábban alkalmazott, a vezetett település 

lélekszámához kötött. 

 

A főállású polgármester bére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.):  

„71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 

meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb 

juttatásokra jogosult.   

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint. 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 

90%-ának összegével. 

(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 Pomáz város főállású polgármesterének bérére irányadó Mötv. 71.§ (4) f) pontja szerint [A 

megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
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megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 

forint]. 

 „75%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;” 

Fenti jogszabálynak megfelelően a Polgármester bére: 975 000.-Ft   

 

A Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján: 

 „A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult.” 

 

Polgármester költségtérítése ennek megfelelően (bérének a 15%-a): 146 250.-Ft 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményét a 2021. évi CXLVIII. 

törvénnyel módosított 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel előírtaknak megfelelően 2022. január 

01. naptól 975 000.-Ft összegben, valamint költségtérítését 146 250.-Ft összegben tudomásul 

venni és megállapítani szíveskedjék. 

 

 

Pomáz, 2022. január 25. 

 

 

 

 

        dr. Balogh Pál 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

……….. /2022. (………….) számú önkormányzati határozata 

 

a polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapításáról 

 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 71.§ bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Polgármesterének illetményét 2022. január 01. napjától kezdődő hatállyal 

975 000.-Ft összegben, költségtérítését 146 250.-Ft összegben állapítja meg  

 

      2.  A Képviselő-testület felkéri jegyzőt a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

  

Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző 

Határidő: 2022. 01.31. 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Pénzügyi Osztály, Vargáné Márkus Mária 

munkaügyi referens  

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens 

 

 

Látta: 

 

……………………………… 

Dr.Balogh Pál 

jegyző 




