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törvény

a polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény módosításáról

1
önkormányzatairól szóló 2011
.AMagyroszáheli
. évi CLXXXIX . törvény (a továbbiakban :
Mötv .) 71 . § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30 %-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében ;
h) 50 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ;
e) 60 %-a az 1501 -5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ;
d) 65 %-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ;
e) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében ;
j) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”
2.
A Mötv . 71 . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A helyi önkormányzat képvisel ő-testülete a polgármester (4) bekezdésben meghatározott
illetményét az önkormányzat saját bevételei terhére legfeljebb bruttó 200 000 forinttal
megemelheti, amennyiben a polgármester kiemelked ő munkát végez a település vezetése során ,
kiemelkedő közfoglalkoztatási és település irányítási tevékenységet folytat . ”
3. §
Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba.
4. §
E törvény 1-2. §-a az Alaptörvény 31 . cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az 1500 fő alatti kistelepülések polgármesterei a jelenleg hatályos szabályok szerin t
lényegesen kevesebb illetményre jogosultak, mint az 1500 fő feletti települések polgármesterei .
A polgármesterek által elvégzett munka nem tükröződik a jövedelmi viszonyokban. Egy
kistelepülés polgármestere sokhelyütt elvégzi a pályázatírással kapcsolatos feladatokat ,
irányítja a közmunkaszervezést, előkészíti. koordinálja a közfoglalkoztatást, de kiveszi részé t
akár a hivatali munkából is . Sokszor részt vesz azon szervezetek munkájában, amelyek a
település javát szolgálják, így polgár őr szolgálatot teljesít. A kistelepülések polgármesterei a
települések lelkiismeretei . Munkájuk heti hét napban nullától huszonnégy óráig szól . A
fentiekre tekintettel fontos, hogy az erkölcsi elismerésen túl anyagi elismerésben i s
részesüljenek .
RÉSZLETES INDOKOLÁS
az 1. §-hoz
A jelenlegi polgármesteri illetményekre vonatkozó első két jövedelemsáv 10%-kal való
megemelését tartalmazza a javaslat . Ezen felül az 1500 és 10 000 fő közötti lakosságszám ú
települések esetén a jövedelmek további differenciálása szükséges . A jelenlegi szabályozás
alapján egy 9000 fős járási székhely településének vezet ője ugyanannyi illetményt kap, min t
egy 1600 fős kistelepülés vezetője. Kettejük munkája teljesen eltérő. Az el őbbié közelebb áll
egy 20 000 fős város polgármesterének munkájához, az utóbbié pedig szinte semmiben ne m
különbözik egy 1400 fős település polgármesterének munkájától .
a 2. §-hoz
A törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület a polgármester
illetményét — amennyiben a település polgármestere kiemelked ő munkát végez — az
önkormányzat saját bevételei terhére legfeljebb bruttó 200 000 forinttal megemelje . Az
illetményeltérítés összegét az adott település lenne köteles kigazdálkodni a saját bevételeib ől.
a 3. §-hoz
Hatályba léptet ő rendelkezést tartalmaz .
a 4. §-hoz
Sarkalatossági záradékot tartalmaz.
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A Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (I) bekezdése alapján „a polgármesterek
illetményének megállapításával összefüggésben Magyarország helyi önkormányzatairó l
szóló 2011 . évi CLXXXlX. törvény módosításáról” címmel a következő törvényjavaslatot
kívánom benyújtani .
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