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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. január 13-i ülésére 
 

Tárgy:  Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, költségtérítése, szabadság ütemezése 

Iktatószám: LMKOH/235-1/2022. (illetmény) 
        LMKOH/241-1/2022. (szabadság ütemezés) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) módosításából adódóan szükségessé vált Lajosmizse Város Polgármestere illetményének és 
költségtérítésének módosítása, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényből (továbbiakban: Kttv.) adódó kötelezettség – az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a 
polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

Mindezekre tekintettel az alábbi I-II. fejezetben foglaltak szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé 
a tárgyban jelzett pontokat. 

I. Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, költségtérítése 
 

  Az Mötv.  71. § -a az alábbiakról rendelkezik:  
 
„ (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 juttatásokra jogosult. 

 
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1.300.000 forint.  
 
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, 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 település 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 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 65%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 75%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 85%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
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(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.” 

Az Mötv. módosítás 2022. január 1-jétől hatályos, így a Képviselő-testületnek módosítani kell 
január 1-jétől a polgármester illetményét az alábbiak szerint:    
 

 1.300.000.- Ft * 75%            -------   975.000.- Ft.    

Fentiekre tekintettel a polgármesteri bér településünk esetében bruttó 975.000.- Ft. 

Lajosmizse esetében a polgármester költségtérítésének számítása az Mötv.  71. § (6) bekezdése 
alapján:    

975.000.- Ft *15%            ------- 146.250.- Ft 

A polgármesteri bérmegállapításhoz kapcsolódóan fentieken túl még az alábbi jogszabályhelyeket 
kellett figyelembe venni:  

Kttv. 225/A. § (1) „A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a 
polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos 
közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói 
jogokat.” 

Kttv. 225/J. § (1) „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és 
kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.” 

Kttv. 227. § (1) „A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik, a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, illetve a képviselő-testület 
gyakorolja.” 

Kttv. 6. § „E törvény alkalmazásában 

1. alapvető munkáltatói jog: a kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és 
kártérítési eljárás, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés, kártérítés, sérelemdíj, összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának 
módosítása;” 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdésében foglalt lakosságszám meghatározásnál az Mötv 146. § (3) 
bekezdése alapján helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
törvényben meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni, azaz a 
települések 2019. január 1-jei lakosságszámát, mely Lajosmizse esetében: 12.004 fő 

Fentiekre tekintettel a polgármester illetménye és költségtérítése tárgyában az előterjesztés I. 
és II. határozat tervezetét terjesztem a Képviselő-testület elé.  
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II . Lajosmizse Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 

A Kttv. szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös 
rendelkezéseket, melyek között rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi 
szabályozásról is, melynek értelmében:  

 
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 
 
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően 
kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-
testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak 
előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal 
megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

 
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 

31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
 
A jegyző által 2021. évre vezetett szabadság nyilvántartás az előterjesztés 1. mellékletét képezi, a 
2022. évre vonatkozó szabadságom ütemezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni az 
előterjesztés III. határozat-tervezete szerint a 2022. évi szabadság ütemezésemet. 
 

I.  Határozat-tervezet 
 
…/2022. (….) ÖH. 
Polgármester illetményének megállapítása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
illetményét 2022. január 1-től 975.000.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13.  
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II. Határozat-tervezet 
 
…/2022. (….) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Basky András polgármester 
költségtérítését 2022. január 1-től 146.250.- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13.  

 

III. Határozat-tervezet 
 

…./2022. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere 
szabadság ütemezésének jóváhagyása 

                                Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Polgármestere 2022. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 2. melléklete szerint 
jóváhagyja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. január 13. 

 
 
 
 
Lajosmizse, 2022. január 04. 
 
 
 
 

dr. Adonyi Lajos sk.            Basky András sk. 
      alpolgármester      polgármester 
az előterjesztés I. fejezete tekintetében  az előterjesztés II. fejezete tekintetében 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 

Költségvetési szerv neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal       Költségvetési év: 2022. 

Szabadság ütemezés és nyilvántartás polgármester részére 
A köztisztviselő neve:  BASKY ANDRÁS 
Munkaköre:    POLGÁRMESTER 

 
A polgármester által igénybe nem vett szabadság 2022 évben a jegyzői nyilvántartás alapján: ……….. nap. 
 
Lajosmizse, 2023. január ……………. 

  dr. Balogh László 
              jegyző 

Alap 
szabadság 

Pótszabadság 
Tanulmányi 
szabadság Összesen Besorolástól 

függő Vezetői Aljegyzői, 
jegyzői 

Gyermekek 
utáni Egyéb Vakok 

Áthozat 
2021. 
évről 

Összesen 

25 0 14 0 0 0 0 6 20 0 45 

Hó   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Összesen: 

I. Ü                                                   X 1 
  F                                                                 

II. Ü  X X  X  X                                                        4  
  F                                                                 

III. Ü                                         X  X  X   X X  X           6  
  F                                                                 

IV. Ü                                                  X X X X X     5 
  F                                                                 

V. Ü                                                          0 
  F                                                                 

VI. Ü                                                       0 
  F                                                                 

VII. Ü     X X X X X                 X X X X X   10 
  F                                                                 

VIII. Ü  X X X X X                           5 
  F                                                                 

IX. Ü                                                    X X     2 
  F                                                                 

X. Ü      X X  X  X  X                                           5 
  F                                                                 

XI. Ü                                                     X X X  3 
  F                                                                 

XII. Ü                                                     X X X X  4 
  F                                                                 

                                                                                                         Tervezett szabadság összesen: 
                                                                                                                

                                                                                                                Igénybe vett szabadság összesen: 

 45 
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