
Körösladány Város Önkormányzatának 
Jegyzője 

5516 Körösladány, Dózsa György út 2. 
Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 

www.korosladany.hu/E-mail: jegyzo@korosladany.hu 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. október 22-én tartandó alakuló ülésére. 

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának Polgármesterének illetmény megállapítása. 
 
Előkészítő:   Ilyés Lajos jegyző 
Előterjesztő:  Dr. Kovács György Zoltán korelnök 
Ülés:    Nyílt.  
Szavazás:  Egyszerű többség. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (1) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület alakuló ülést tart a választásokat követő 15 napon belül. Az ülés 
keretében a megválasztott polgármester illetményéről is döntenie kell a Képviselő-testületnek. 
 

"A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, 
költségtérítése 

 
71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az 
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével.  

(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) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;  
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.  

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 
50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy 
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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. 

 
Ez alapján azt javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy Kardos Károly polgármester úr 
illetményét a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
"224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) 

kilencszerese.  
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege 
az alapilletmény 50%-a.  
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a."  

 
Helyettes államtitkár 
alapilletménye 

 9 x 38650.- Ft (a köztisztviselői 
illetményalap 9 x) 

347.850.- 

Illetménykiegészítés Az alapilletmény 50 %-a 173.925.- 
Vezetői illetménypótléka Az alapilletmény 65 %-a 226.103.- 
Helyettes államtitkár 
illetménye összesen: 

 747.878.- 

Polgármester illetménye A helyettes államtitkár 
illetményének 60%-a 

448.727.- 

 
A vonatkozó kerekítési szabályok alapján a polgármester illetménye: 448.700.- Ft/hó. 
(korábban: 463.700.- Ft/hó a csökkenés -14.900.- Ft/hó) 
Hivatkozva a fenti jogszabályhelyre a polgármester részére járó (nem választható) 
költségtérítés összege: 67.305.- Ft (az illetményének 15 %-a). 
(korábban: 92.760.- Ft/hó a csökkenés: 25.455.- Ft/hó) 
 
Az új jogszabályok alapján a megtakarítás mértéke: 484.260.- Ft + járulék. 
 

Határozati javaslat 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kardos Károly polgármester 
illetményét 2014. október 13. napjától a 448.700.- Ft/hó, a költségtérítését az illetmény 15 %-
ban, 67.305.- Ft-ban határozza meg. 
 
 
Körösladány, 2014. október 15. 
 
        Dr. Kovács György Zoltán 
              korelnök-képviselő 


