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A)
Tisztelt Képviselő-testület!
A települések vezetőinek bére évek óta nem nőtt, sőt a kistelepülések
polgármestereinek az illetményét 2014 ősszel még csökkentették is. Mondhatni, hogy
váratlanul, a 2021. december 21-én kihirdetett, az egyes kulturális tárgyú és egyéb
törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §-a módosította a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (1), (2) és (4) bekezdését, amely a polgármesteri
illetményeket szabályozza.
Az Mötv. – 2022. január 1-jétől hatályos – 71. § (2) bekezdése alapján, a megyei
jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300
000 forint.
Az Mötv. 71. § (4) bekezdése b) pontja szerint, az 501-1500 fő lakosságszámú
település polgármestere esetében a polgármester illetménye a (2) bekezdésben
meghatározott összeg 50%-a, megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek összege 650 000 forint.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta az
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amely
összesen havi bruttó 97 500 forint.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdése
értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
Az emelésről szóló döntés végrehajtásához a törvény decemberben nem rendelt
többletforrást.
Viszont az érdekegyeztetéseket követően, a napokban megjelent a polgármester
illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az
5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I. 14.)
Korm. rendelet, amelynek 1. melléklete 3. pontja alapján, 3 915 653 Ft illeti meg az
önkormányzatot. Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben
2022. február 15-ig történik, a támogatás felhasználásáról 2022. december 31-i
fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában kell majd elszámolni.
A jogszabályváltozás okán szükséges megállapítani a polgármester illetményét és
költségtérítését, a döntés meghozatala során mérlegelési lehetőséget nem biztosít az
Mötv.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön
a határozati javaslatról.
Veszprém, 2022. január 18.
dr. Dancs Judit
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A)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (I. 26.) határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fiskál
János főállású polgármester havi illetménye 2022. január 1. napjától bruttó
650 000 Ft, idegennyelv-tudási pótléka havi 5 798 Ft, amely kerekítve
összesen havi 655 800 Ft.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2022. január 1. napjától Fiskál János
főállású polgármester havi költségtérítése 97 500 Ft.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző
Határidő: 3. pontban: 2022. január 31.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó
Eplény, 2022. január 26.
Fiskál János
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
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B)
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló
vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztése alapján dönt az
alpolgármester illetményéről.
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint: ”A társadalmi megbízatású polgármester
havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra
jogosult,… „ Ez az összeg számszerűen 325 000 Ft.
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult az Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján.
Javasolom, a társadalmi megbízatású alpolgármester jelenlegi havi 50 000
tiszteletdíját – az inflációt és az önkormányzati alkalmazottak béremelésének
mértékét is figyelembe véve – 20%-kal megemelni és 60 000 Ft összegben,
költségtérítését pedig 9000 Ft összegben (a tiszteletdíj 15%-a), 2022. január
napjától, megállapítani.
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Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az érintett nem kérte zárt ülés tartását.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön
a határozati javaslatról.
Eplény, 2022. január 18.
Fiskál János
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B)
HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (I. 26.) határozata
az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Czigler Zoltán társadalmi
megbízatású
alpolgármester
tiszteletdíját,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
alapján, 2022. január 1. napjától, 60 000 Ft összegben állapítja meg.
2. A képviselő-testület Czigler Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester
költségtérítését, 2022. január 1. napjától, a tiszteletdíja 15%-ában, 9000 Ft
összegben állapítja meg.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkaügyi
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző
Határidő: 3. pontban: 2022. január 31.
Végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó
Eplény, 2022. január 26.
Fiskál János
polgármester

dr. Dancs Judit
jegyző
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