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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 nyilvános adat. 
 
Tapolca városban a 2019. október 13-án megtartott választások eredményeként főállású 
polgármester megválasztására került sor, ennek megfelelően az Mötv. főállású polgármesterre 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni az illetmény és költségtérítés megállapításakor. 
 
A főállású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (2) és (4) bekezdése értelmében a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvény alapján az államtitkár illetményének meghatározott százaléka a lakosságszám 
függvényében. Az államtitkár hivatkozott jogszabály alapján megállapított illetménye a 
kerekítés szabályait alkalmazva 997.200 Ft.  
 
Tapolca város lakosságának száma 2019. január 1-én meghaladta a 10 ezer főt, ezért az Mötv. 
71. § (4) bekezdés f) pontja alapján a 10.001 – 30.000 fő lakosságszámot figyelembe véve a 
fenti államtitkári illetmény 70 %-át kell alapul venni. Ez a kerekítés szabályait alkalmazva 
698.000 Ft/hó.  
 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester illetményének 15 %-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, ez 104.700 Ft/hó. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
225/L. §-a szerint a polgármesterre alkalmazni kell továbbá a 141. § (1)-(9) bekezdéseit, 
amelyek az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkoznak. A megválasztott polgármester angol 
nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. 141. § (6) bekezdése alapján a 
nyelvtudásért – többek között angol nyelv esetében alanyi jogon – a nyelvpótlék jár, melynek 
összege az illetményalap (2019. évben 38.650 Ft) 15 %-a, azaz 5798 Ft/hó. 
 
Fentiek alapján Tapolca városban a főállású polgármesteri illetmény havi 698.000 Ft/hó 
összegben, a költségtérítés 104.700 Ft/hó összegben, az idegennyelv-tudási pótlék 5798 Ft/hó 
összegben kerül megállapításra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri illetményről, költségtérítésről és 
idegennyelv-tudási pótlékról szóló tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjen. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 
illetményéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és megállapítja, 
hogy Dobó Zoltán polgármester illetménye, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és 
(4) bekezdése alapján, 2019. október 14. napjától 698.000 Ft/hó.  
 
Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 
- angol alapfokú nyelvvizsga esetén (az illetményalap 15 %-a): 

5798 Ft/hó. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester illetményének rendszeres havi 
kifizetéséről gondoskodjék. 
 
Határidő:   folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 

II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 
költségtérítésétől szóló tájékoztatást tudomásul veszi és megállapítja, 
hogy Dobó Zoltán polgármester 2019. október 14. napjától, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71. § (6) bekezdése alapján, illetményének 15 %-ának 
megfelelő összegű, 104.700 Ft költségtérítésre jogosult. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester költségtérítésének rendszeres 
havi kifizetéséről gondoskodjék. 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   jegyző 
 

 
   

Tapolca, 2019. október 17. 
 
 
   dr. Németh Mária Anita    
           jegyző 
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