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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítására  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 
módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv). 
Ebben módosításra kerültek a polgármesteri illetménnyel kapcsolatos szabályok:  
„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 
…. 
f) 75%-a a 10 001-30 000 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.” 
 
A törvényi módosítás alapján 2022. január 1. napjától Dr. Göbl Richárd polgármester tiszteletdíja 
bruttó 487.500.- Ft, költségtérítése pedig 73.125.- Ft.  
A Képviselő-testület határozata deklaratív, mert a törvény kötelezően állapítja meg az illetmény, 

tiszteletdíj összegét, ettől eltérni nem lehet.  

Polgármester úr a tiszteletdíj ezen emelt részéről 138.500,-Ft—ról a képviselő-testülethez intézett 

írásbeli nyilatkozatával lemondott. Az alpolgármesterek illetménye, a képviselők, bizottsági elnökök 

és tagok tiszteletdíja nem változik.  

 

Melléklet: polgármesteri nyilatkozat  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 

Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Göbl Richárd társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés f) pontja, valamint az (5) 

bekezdése alapján bruttó 487.500 Ft/hó összegben állapítja meg, és ugyanezen törvény 71.§ (6) 

bekezdése alapján költségtérítését illetményének 15%-ában határozza meg, bruttó 73.125.- Ft forint 

összegben. 

A költségtérítés igazolását a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnöke végzi.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Budakalász, 2022. január 17. dr. Deák Ferenc 

jegyző 

http://www.budakalasz.hu/
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