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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. október 21-i nyilvános alakuló ülésére 

 
Tárgy: Polgármesteri illetmény megállapítása 
 
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző 
 
Előkészítő: Ughy Jenőné jegyző 

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 35. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb 
juttatása közérdekből nyilvános adat. A polgármesterre is megfelelően kell alkalmazni a 
képviselőkre vonatkozó szabályokat, ebből következően a polgármester illetménye is 
nyilvános adat. 
 
Tapolca Városban főállású polgármester megválasztására került sor, ennek megfelelően a 
főállású polgármesterre vonatkozó, az Mötv-be foglalt szabályokat kell alkalmazni. 
 
A polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján a helyettes államtitkár a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) szerinti illetményének 
meghatározott százaléka a lakosságszám függvényében. A helyettes államtitkár Kttv. 224. §-a 
szerint megállapított illetménye a kerekítés szabályait alkalmazva 747.900,- Ft.  
 
Tapolca város lakosságának száma 2014. január 1-én meghaladta a 10 ezer főt, ezért az 
Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 10.001 – 30.000 fő lakosságszámot figyelembe 
véve a fenti helyettes államtitkári illetmény 70 %-át kell alapul venni. Ez a kerekítés 
szabályait alkalmazva 523.500 Ft.  
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a polgármester illetményének 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult, ez 78.500 Ft. 
 
Fentiek alapján Tapolca városban a polgármesteri illetmény havi 523.500 Ft összegben, a 
költségtérítés 78.500 Ft összegben kerül megállapításra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri illetményről és a költségtérítésről 
szóló tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
polgármester illetményéről szóló tájékoztatást tudomásul 
veszi és megállapítja, hogy Dobó Zoltán polgármester 
illetménye 2014. október 12. napjától 523.500,- Ft/hó.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző 
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II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
polgármester költségtérítésétől szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi és megállapítja, hogy Dobó Zoltán 
polgármester 2014. október 12. napjától illetményének 15 %-
ának megfelelő összegű, 78.500 Ft költségtérítésre jogosult. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 
   

Tapolca, 2014. október 16. 
 
 
            Ughy Jenőné    
           jegyző 
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