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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. január 31. napi ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztatás a Polgármester illetményének és költségtérítésének változásáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Mötv.) 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 

megbízatásban látja el.  

Medgyesegyházán a polgármesteri tisztség betöltésének módja: főállású polgármester.  

 

A polgármester a megbízatásának időtartamára havonta illetményre és költségtérítésre 

jogosult. Az illetményt és a költségtérítést összegszerűen kell meghatározni a törvény 

rendelkezése alapján. Az illetmény és a költségtérítés összege tekintetében a képviselő-

testületnek nincs mérlegelésre lehetősége.  

 

2022. január 1. napjától az Mötv. 71. § (1) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

léptek: 

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 fenti jogszabályi rendelkezések szerint Medgyesegyháza Polgármesterének illetményét 

2022. január 1. napjától 780.000 Ft összegben kell megállapítani.  



 

71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, 

a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 

15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

A fentiek alapján 2022. január 1. napjától Medgyesegyháza Polgármesterének 

költségtérítését 117.000,- Ft összegben kell megállapítani. 

 

A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján a központi költségvetés támogatást 

biztosít az  5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és 

költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. 

A  támogatás a  polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az  ezekhez kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A támogatás felhasználásának 

határideje: 2022. december 31. 

Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig 

történik. 

Az önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2022. december 31-i fordulónappal az  éves 

költségvetési beszámolójában számol el. 

Medgyesegyháza tekintetében a támogatás összege: 3.610.011,- Ft, amely éves szinten 

fedezi a polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az ehhez kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adó emelésének összegét. 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2022. január 

1. napjától Kraller József polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján - havonta 780.000.- Ft 

illetményre, továbbá az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján illetményének 15 %-ban 

meghatározott, 117.000.- Ft összegű költségtérítésre jogosult.   

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

              

 

Medgyesegyháza, 202. január 26.     

 

 

 

  dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

                       jegyző 

 

 

 


