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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2022. január 1-jei hatályba lépéssel változott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. §-a, mely többek között rendelkezik a 
polgármester díjazásáról, valamint költségtérítéséről. Az Mötv. 71. § (4) bekezdése a polgármester 
illetményének összegét a megyei jogú város polgármestere illetményének százalékában határozza 
meg lakosságszám szerint. Tapolca város lakosságszáma 14.926 fő. Tapolca Város polgármesterének 
illetménye a (4) bekezdés f) pontja alapján a megyei jogú város polgármestere illetményének 75 %-
a, azaz 975.000 forint.  
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester illetményének 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult, ami Tapolca Város Polgármestere esetén 146.250 forint. 
 
A főállású polgármesterre alkalmazni kell továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. számú törvény (a továbbiakban: Kttv.) 141. § (1)-(9) idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó 
rendelkezéseit. A polgármester angol nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik, ezért a Kttv. 
értelmében nyelvpótlék illeti meg, melynek összege az illetményalap (2022. évben 38.650 Ft) 15 %-
a, azaz 5798 Ft/hó. 
 
Fentiek alapján Tapolca városban a főállású polgármesteri illetmény havonta 975.000 Ft összegben, 
az idegennyelv-tudási pótlék 5.798 Ft összegben, a költségtérítés pedig 146.250 Ft összegben kerül 
megállapításra. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Dobó Zoltán polgármester illetménye a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
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CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján 2022. 
január 1. napjától havonta 975.000 Ft. 

  
Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 
- angol alapfokú nyelvvizsga esetén (az illetményalap 15 %-

a): havonta 5.798 Ft. 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének rendszeres 
havi kifizetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
II. 

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Dobó Zoltán polgármester költségtérítése a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1. 
napjától havonta 146.250 Ft. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester költségtérítésének 
kifizetéséről intézkedjen. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
 
 
 
Tapolca, 2022. január 10. 
 
 Puskás Ákos 
 alpolgármester 
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