
4. számú előterjesztés 
Egyszerű többség 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. október 31-i rendes ülésére 

 
 
 
Tárgy:  A polgármester illetményének és az alpolgármesterek tiszteletdíjának 

megállapítása 
 
 
Előterjesztő: dr. Szabó Péter jegyző 
 
 
 
Készítette: Önkormányzati Iroda 
 
 
 
Tárgyalta:  - 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:   

 dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 

  
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:   

 dr. Szabó Péter jegyző  
 
 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I.  Pintér Szilárd főállású polgármester illetménye és költségtérítése 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) értelmében a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 
megbízatásban látja el. Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként 
választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a 
megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és 
működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán 
Dombóváron Pintér Szilárdot választották meg polgármesternek, mégpedig főállásúként, 
mivel a választás során a polgármesteri jelöltség bejelentésére szolgáló nyomtatványon 
úgy nyilatkozott, hogy a polgármesteri tisztséget főállásúként kívánja ellátni.  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a 
polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A 
polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 
főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya 

a) a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg, 
vagy 
b) a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre, ha a képviselő-
testület a társadalmi megbízatást - a polgármesterrel egyetértésben - főállásúra 
változtatja. 

 
A fentiekből következik, hogy a munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testületnek 
összegszerűen meg kell határozni polgármester úr illetményét a választás napjától 
kezdve, annak ellenére, hogy a szerepe formális, hiszen az összeg tekintetében nincs 
mérlegelési joga. A törvényhozó célja ezzel az volt, hogy az azonos kategóriájú 
önkormányzati vezetők illetménye azonos legyen. 
 
Az Mötv. 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján a 10.001-30.000 fő lakosságszámú 
település polgármesterének illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének 70%-a. Az önkormányzati törvény által 
hivatkozott államtitkári illetmény 997.170,-Ft, melynek 70%-a 698.019,-Ft. A Kttv. 131. 
§ (1) bekezdése alapján – melyet a 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell – száz forintra kerekítve kell 
megállapítani a polgármester illetményét, így annak összege bruttó 698.000,-Ft/hó.  

 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta az illetményének 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, így a polgármester úr 
költségtérítésének havi összege 104.700,-Ft.  

 



Az előző önkormányzati ciklusban a képviselő-testület a polgármester részére 
engedélyezte a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában lévő mobiltelefon és a hozzá 
tartozó SIM kártya korlátlan használatát hivatali és magáncélra egyaránt. Javaslom, hogy 
ez a munkavégzést segítő juttatás illesse meg Pintér Szilárdot is.  
 
A fentiek alapján kérem, hogy a polgármester illetményét és költségtérítését a 2019. évi 
önkormányzati választás napjától a határozati javaslat szerint szíveskedjenek elfogadni a 
mobiltelefon használat biztosításával együtt.  
 

I.  Határozati javaslat 
Pintér Szilárd főállású polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Pintér 
Szilárd főállású polgármester 2019. október 13. napjától 698.000,-Ft/hó illetményre, 
valamint 104.700,-Ft/hó költségtérítésre jogosult.   
 

2. A Képviselő-testület engedélyezi Pintér Szilárd polgármester részére a Dombóvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező mobiltelefon készülék és a hozzá 
tartozó SIM kártya korlátlan forgalmú használatát hivatali és magáncélra egyaránt.  

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. és 2. pont végrehajtásával összefüggő 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
II.  A társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítése 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármesterek esetében az Mötv. lehetőséget ad a 
képviselő-testületnek a meghatározott korlátok közötti mérlegelésre. A törvény e 
tekintetben úgy rendelkezik, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 
(függetlenül attól, hogy képviselő-e vagy „külsős”) nem haladhatja meg a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja (amely a főállású polgármester tiszteletdíjának 
50%-a) 90%-át, vagyis Dombóvár esetében a 314.100,-Ft-ot. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester szintén jogosult költségtérítésre, amely a havi tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összeg.  
 
Az előző ciklusban a társadalmi megbízatású alpolgármesterek havi tiszteletdíja 
198.000,-Ft-ot, a költségtérítése 29.700,-Ft-ot tett ki külön-külön. Polgármester úrral 
egyeztetve a határozati javaslatban a korábbihoz képest 23.500,-Ft-tal kisebb összegű 
tiszteletdíj szerepel, vagyis havi 174.500,-Ft, a költségtérítés mértéke pedig ennek 
megfelelően 26.175,-Ft összegű havonta egyformán mindkét alpolgármester 
tekintetében. 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a megválasztott társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek tiszteletdíját a javaslat szerint elfogadni szíveskedjenek.  

 
II.  Határozati javaslat 

a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………. társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját megválasztása napjától 174.500,-Ft/hó 
összegben, költségtérítését a tiszteletdíjának 15%-ában, 26.175,-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 

2. A Képviselő-testület ………. társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
megválasztása napjától 174.500,-Ft/hó összegben, költségtérítését a tiszteletdíjának 
15%-ában, 26.175,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 1. és a 2. pontban megállapított tiszteletdíjak és 
költségtérítések kifizetésével összefüggő intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

dr. Szabó Péter 
jegyző 


