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Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2015. március 26–i testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 71. §(1) 

bekezdése alapján a polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre 

jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 

törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 

illetménypótlékából álló illetményének összegével. A (2) bekezdés alapján a megyei 

jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 

megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 

illetménypótlékából álló illetményének összegével. A (4) bekezdés alapján a 

polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében. 

 

A (6) bekezdés alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 

polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az 

illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 

Kttv.) 224. § (4) bekezdése alapján a helyettes államtitkár alapilletményét 

minisztériumban a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal 

megemelheti. Fentiek alapján a polgármesteri illetmény megállapításánál figyelembe 

vehető ez az eltérített alapilletmény. 

 

Gecse község lakosságszáma alapján az 500 fő lakosságszám alatti 

településkategóriába tartozik. A jogszabály alapján a helyettes államtitkári illetmény 

747.900,- Ft. A törvény alapján ezen összeg 20 %-a illeti meg az 500 lakosságszám 

alatti település polgármesterét. Ezen összeg 149.600,- Ft. Figyelembe véve a Kttv. 

224. § (4) bekezdését, a figyelembe vehető 30 %-kal eltérített illetmény összege: 

194.500,- Ft 

A (6) bekezdés alapján a főállású polgármestert megilleti költségtérítés összege 

29.175,- Ft.  

 

 

A képviselő-testület határozatban rögzíti a törvényben meghatározott illetmény 

jogszabály szerinti eltérítését.  

 

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2015.(III.26.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Istenes Gyula főállású 

polgármester illetményét a 2011. évi CXCIX. törvény 224. § (4) bekezdése alapján 30 

%-kal eltéríti 2015. január 1-jétől. 
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Felelős: gazdálkodási előadó 

Határidő: 2015. január 1. és folyamatos 

 

Mivel jelen esetben az eltérített összeg figyelembe vételével új illetmény 

megállapítását javasoljuk, ezért célszerű az illetmény új tudomásul vétele. 

 

Istenes Gyula főállású polgármester illetménye a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának rendelkezése 

alapján 194.500,- Ft/hó, költségtérítése 29.175,- Ft/hó.  

 

Gecse, 2015. március 20. 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

        

 


