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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napján megtartott, 
és – a 13. számú szavazókörben – 2019. november 10. napján megismételt általános 
választás eredményeként Komló város polgármesterének Polics József urat választották 
meg a település választópolgárai. Polgármester úr e tisztséget főállásban látja el, a 
tisztségből eredő jogai és kötelezettségei megválasztással keletkeztek és a megbízatás 
megszűnésével szűnnek meg.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) alapján a polgármester megbízatásának ideje alatt havonta, 
törvényben meghatározott összegű illetményre jogosult. A képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló hatályos önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet V/B. 2. 
pontja kimondja, hogy a polgármester és az alpolgármester juttatásaira vonatkozó javaslat 
előterjesztésére kizárólag a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság jogosult. A vonatkozó 
jogszabályok a polgármesteri díjazást pontosan meghatározzák, azzal kapcsolatban a 
képviselő-testületnek nincs mérlegelési jogköre.  
 
Az Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja szerint a 10.001-30.000 fő lakosságszámú település 
polgármesterét megillető illetmény 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 70%-ával. 
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a szerint az államtitkár alapilletménye a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. 
§-a szerinti illetményalap 12-szerese (38.650 x 12 = 463.800,-Ft). Az államtitkár 
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a (463.800 x 50% 
= 231.900,- Ft). Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a (463.800 x 
65% = 301.470,- Ft). Az államtitkár illetménye összesen havi bruttó 997.170,- Ft.  
Az Mötv. hivatkozott pontja alapján a 24.886 fős Komló város polgármesterének havi 
illetménye az államtitkár illetményének 70%-a, tehát 698.019,- Ft. A Kttv. 131. § (1) 
bekezdése szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, így a 
polgármesteri illetmény havi bruttó 698.000,- Ft. 
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, havonta az illetményének 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A fenti illetményt figyelembe 
véve a polgármestert megillető havi költségtérítés összege 104.703,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester illetménye és költségtérítése 
összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben szíveskedjen megállapítani!  
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottsági elnök előterjesztésében – a 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak 
alapján – megtárgyalta a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 



1. A képviselő-testület Polics József polgármester illetményét havi bruttó 698.000,- Ft. 
összegben állapítja meg. 
 

2. A képviselő-testület Polics József polgármester költségtérítését havi bruttó 
104.703,-  Ft. összegben állapítja meg. 

 
Komló, 2019. november 28. 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság elnöke 


