
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
Polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása (2022.01.01. hatállyal) 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 9. alcíme 
módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdését. A módosítás 2022. január 1. napjával lépett hatályba. 
 
A Mötv. hivatkozott rendelkezése szerint Kehidakustány Község Önkormányzata tekintetében a 
vonatkozó rendelkezések: 
 

71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 
forint. 
(…) 
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
(…) 
b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében 
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 
Mindezek szerint 2022. január 1. napjától a polgármestert a hivatkozott törvényi helyek alapján 
megillető összegek: 
 
 tiszteletdíj:  1.300.000,- * 0,5 * 0,5  325.000,- Ft/hó 
 költségtérítés:  325.000,- Ft * 0,15  48.800,- Ft/hó (kerekítési szabály) 
 
A tiszteletdíj összegének megállapítása képviselőtestületi határozattal történik. A határozathozatal 
során a polgármester a személyes érintettségét bejelenteni köteles, és a döntés során nem szavaz. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Lázár István 
társadalmi megbízatású polgármester  
 
- tiszteletdíja 2022. január 1. napjától havonta 325.000,- Ft, 
- költségtérítése 2022. január 1. napjától havonta 48.800,- Ft. 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
tiszteletdíj és a költségtérítés megállapított összegének nyilvántartásba vételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Dr. Gajár István jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2022. január 10. 
 
Dr. Gajár István s.k. jegyző 










	2022.01.13. ELŐTERJESZTÉS 2022. évi polgármesteri tiszteletdíj és ktgtér
	Tájékoztatás polgármesteri illetménnyel kapcsolatos jogszabályváltozásról

