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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkonnányzatokkal összefiiiggő
módosításáról szóló 2012. évi CCDí. törvény módosította többek között a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-át is.

Jogszabály módosítás kapcsán 2022. -től megváltozik a polgármesterek díjazása.

A korábbi és a megemelt illetmény közötti különbözet a mindenkori költségvetési törvényben
kerül biztosításra. Erre vonatkozóan a Kormány megalkotta 9/2022. (I. 14. ) Korm. rendeletét a
polgármester illetménye és költségténtése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az
5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról. A rendelet alapján 3 610 011 Ft
összegű támogatást kapunk, mely csak az illetmények rendezésére fordítható.

Az Mötv. új szabályozása a polgármesteri illetmény vonatkozásában az alábbi:
"A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása,
költségtérítése
71. § * (1)* A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában
meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb
juttatásoh-ajogosult.
(2) * A megyei jogú város polgármestere, a fővárosí kerületí önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményrejogosult, amelynek összege 1 300 OOOforint.
(3) * A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta
illetményrejogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény
90%-ának összegével.
(4) * A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú telepűlés polgármestere esetében;
b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 60%-a a 2001-5000 folakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében,
f) 75%-a a 10 001-30 OOOfőlakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszámfeletti teíepülés polgármestere esetében. "

A fentiek alapján a polgármesterek illetménye a következőképpen alakul:

Lakosságszám
500 fő alatt

501-1500
1501-2000

2001-5000
5001-10000
10001-30000
30000 felett

Jelenlegi összeg
299 160
398 880
498 600
548 460
598 320
698 040
797 760

Uj összeg 2022-től
520 000
650 000
715 000
780 000
845 000
975 000
1 105 000



Polgánnester úr nem kíván élni a törvényadta emelés teljes lehetőségével, hanem csak olyan
mértékben, hogy az Ő és az Alpolgármester úr illetményének különbözete ne terhelje a telepulés
költségvetését, hanem azt teljes mértékben fedezni lehessen a bíztosított központi
támogatásból.
A fentiek alapján Tömöri Balázs Polgánnester úr részére 691 608 Ft, Komlós Tibor
Alpolgánnester úr részére 567 810 Ft illetménytjavaslok. Ennek oka kettös, egyik ok, hogy így
teljes egészében a központi támogatás nyújt fedezetet az emelésre, másik ok pedig, hogy az
alpolgármesteri fizetés a polgánnesteri ílletanényhez igazodik Q'elen esetben annak a 82 %-a).

Javaslom ezen felül a képviselők tiszteletdíjának az emelését is az infláció mértékével emelni.
2019 októberéhez képest ez 14 %, azaz a mostani 70 000 Ft mértékű tiszteletdíjat javaslom
felemelni 80 000 Ft összegre.

Ugyancsak javaslom a tanácsnoki tiszteletdíj összegének emelését is. Jelen esetben a
megemelkedett feladatokra tekintettel 300 000 Ft összegű tiszteletdíjra teszekjavaslatot.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testíiletet az előterjesztésben foglaltak
támogatására.

Pilisborosjenő, 2022. január 17 :^
^
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HATÁROZATI JAVASLAT:

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. Tömöri Balázs polgármester illetményét 2022. január 1. napjától 691 608 Ft/hó,

Komlós Tibor alpolgármester illebnényét 2022. január 1. napjától 567 810 Ft/hó,
A képviselők tiszteletdíját 2022. január 1. napjától 80 000 Ft/hó,
A tanácsnok tiszteletdíját 2022. január 1. napjától 300 000 Ft/hó

összegben határozza meg.

2. Felkéri a Polgánnestert, hogy a következő képviselö-testületi ülésre készítse elő az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13. ) sz.
önkonnányzati rendelet ilyen irányú módosítását.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidö:2022. január31.




