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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Országgyűlés 2016. december 13-án módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény egyes rendelkezéseit, amely alapján megemelte a települési 
polgármesterek illetményét.  A településvezetők díjazását a módosító törvény kihirdetését 
követő hónaptól már nem a helyettes államtitkárok, hanem az államtitkárok alapilletményéhez 
igazítják. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény 2016. december 20. napján került 
kihirdetésre, ezért a fenti rendelkezések 2017. január 1-jével léptek hatályba. 
 
A 2016. évi CLXXXV. törvény hivatkozott rendelkezései az alábbiak: 
 
1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 
(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) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.” 
 
 
 



 
4. § A Mötv. a következő 146/C. §-sal egészül ki: 
 
„146/C. § A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri 
illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) 
bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj 
összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből – a települési önkormányzat egy 
lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével – a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára 
évente megtéríti.” 
 
A polgármester – a Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint - továbbra is az illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Tekintettel arra, hogy a polgármester illetményét és költségtérítésének összegét a Képviselő-
testületet állapítja meg a jogszabályoknak megfelelően, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni szíveskedjen. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján személyes érintettségre vonatkozó bejelentését teszek, és kérem 
kizárásomat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyú 
döntéshozatalból. 
 
 
Kiszombor, 2017. január 26.  
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
  



Tárgy:  Személyes érintettség tudomásulvétele és az érintett kizárása a polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyú döntéshozatal esetén 
 
____/2017.(_____) KNÖT h. 
 

1. számú HATÁROZATI  JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Szegvári 
Ernőné polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó 
bejelentését, az érintettet kizárja a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása tárgyú döntéshozatalból. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
  



 
Tárgy:  Szegvári Ernőné polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
____/2017.(_____) KNÖT h. 
 

2. számú HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 
bekezdés d) pontja alapján Szegvári Ernőné polgármester illetményét havi 548.444,- Ft 
összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától. 
 
2. A Képviselő-testület Szegvári Ernőné polgármester költségtérítését – figyelemmel az Mötv. 
71. § (6) bekezdésében foglaltakra – havi 82.265,- Ft összegben állapítja meg 2017. január 1. 
napjától. 
 
3. A Képviselő-testület Szegvári Ernőné polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása tárgyú 226/2014.(X. 22.) KNÖT határozata hatályát veszti. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 
 


