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             ELŐTERJESZTÉS – 3. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. március 8. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: jegyző 
Előterjesztő: jegyző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör: A Polgármester illetményének megállapítása az Mötv. 71.§.(2-
4.) és (5.) bekezdései módosítása  alapján 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 
A polgármester illetményének megállapítását a 2011. évi CLXXXIX. sz. Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban Mötv.) szabályozza, AMELYET a 2021. évi 
CXLVIII. sz. „Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról” szóló törvény 9. 
pont 26.§. (1-2.) bekezdésével Magyarország Kormánya 2022. január 01.-i hatállyal 
módosított (Lásd 2021. évi Magyar Közlöny 235. szám!)  
   
Ugyan nem a Képviselő-testület dönt a polgármester illetményének mértékéről, hanem azt 
fenti jogszabály szabályozza, de mégis saját határozatában deklarálnia kell, hogy adott település 
polgármesterét az Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű illetmény illeti meg. 
Lényegében ezzel a határozathozatallal „személyesíthető meg” a törvényi rendelkezés, 
erre pedig csak a munkáltatói jogokkal rendelkező, nevezetesen a Képviselő-testület 
jogosult. (Forrás: BM elektronikus hírlevele, Módszertani segédlet a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyával kapcsolatosan, 2015. évi 3. szám, 15-21. oldal).  
 
Heinczinger Balázs polgármester illetménye 2022. január 01.-től  
Mötv. 71. (2) bekezdés szerint a számítás alapja 1.300.000Ft/hó 
Mötv. 71. §. (4). bekezdés e) pont: 5001-10000 lakosságszám esetén  

65 % a szorzószám, azaz      1.300.000*65%= 845.000Ft 
Mötv. 71.§. (5) bekezdése + havi klts. térítés 845.000Ft*15%= 126.750Ft 

        Összesen:  971.750Ft bruttó/hó  
A hatályos jogszabályok, azaz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 
(továbbiakban Kttv.) 225/L. §. (1) bekezdése a polgármester esetén is alkalmazni rendeli az 
idegennyelv-tudási pótlék kérdéseit szabályozó Kttv. 141. §. (1)-(9) bekezdés 
rendelkezéseit, amely szerint a polgármesternek is alanyi jogon jár angol, francia, német, arab, 
kínai és orosz nyelvekből.  
Heinczinger Balázs polgármester úr angol alapfok „B” típusú állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal 
rendelkezik, így ennek megfelelően az érvényes illetményalap ( 52.600,-- Ft) 15 %-os mértékében 
azaz 7.890,-Ft/hó nyelvvizsga pótlékra  a  törvény szerint alanyi jogon jogosult. 
 
Kérem a T. Testületet a határozati javaslat elfogadására! 
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 
 
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 
Az Mötv. 71.§.(2-4.) és (5.) bekezdései 
2021. évi CXLVIII. sz. „Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról” szóló törvény 
9. pont 26.§. (1-2.) bekezdései 
Kttv. 141. §. (1)-(9) bekezdései 
 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 
MEGNEVEZÉSE:  
--- 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
--- 
6. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2022. (III.08.) számú határozata 

 
Heinczinger Balázs polgármester illetménye 2022. január 01.-től a 2011. évi CLXXXIX.  sz. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. §. (2.)-(4). bekezdései alapján  
845.000,-- Ft/hó valamint költségtérítése 126.750,-Ft/hó bruttó összegben kerül 
megállapításra, amely fedezetét Nagymaros Város  Önkormányzata a mindenkori éves 
költségvetésében biztosítja. 

  

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

 
Nagymaros, 2022. március 2.   
 
       Eőryné dr Mezei Orsolya s.k. 

jegyző hely. 


