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Egyszerű szótöbbség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 
február 2-i ülése 2. napirendi pontjához: 
 
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói 
döntések meghozatala 
Előadó: Dávid Tímea polgármester, dr. Dobai Sándor jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. 
Dávid Tímea polgármester tisztségét főállású polgármesterként tölti be. Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
2022. január 1. napjától a polgármesterek illetményét az alábbiak szerint szabályozza:  
 
71. § 
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat 
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege 1 300 000 forint. 
… 
(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 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 85%-a a 30 000 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. 
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
Aparhant Község lakosságszáma 500 fő feletti, melynek értelmében a polgármester 
illetménye a 71. § (2) bekezdésében meghatározott összeg (1.300.000,- Ft) 50%-a, 
azaz 650.000,- Ft. 
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester havonta 
illetményének 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Mindezek 
alapján 97.500,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. A polgármester tovább 46.380,- 
Ft idegennyelv-tudási pótlékban részesül. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy Dávid Tímea illetményét 2022. január 01. 
napjától 650.000,- Ft-ban, költségtérítését 97.500,- Ft-ban, idegennyelv-tudási 
pótlékát 46.380,- Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 
 
Határozati javaslat: 
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Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-
testületének /2022. (II.2.) határozata a polgármester 
illetményének megállapításáról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dávid Tímea polgármester illetményét Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § 
(4) bekezdése alapján 2022. január 01. napjától bruttó 
650.000,- forintban, 46.380,- Ft idegennyelv-tudási 
pótlékban, költségtérítését a 71. § (6) bekezdése alapján 
bruttó 97.500,- forintban állapítja meg. 
 
Felelős: dr. Dobai Sándor jegyző (az iratok elkészítéséért). 
Határidő: azonnal 

 
2. 
Az Országgyűlés a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára 
vonatkozó egyes rendelkezéseket az Mötv.-ben, másokat a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) szabályozta. 
A Kttv. tartalmazza a polgármester és az alpolgármester vonatkozásában a 
szabadsággal, a végkielégítéssel, a fegyelmi és kártérítési felelősséggel, a jutalom 
megállapításával kapcsolatos szabályokat, a tisztség megszűnését követő munkakör 
átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további szakaszainak tételes felsorolását, 
amelyeket megfelelően alkalmazni kell. 
 
A Kttv. 225/J. § értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos 
hatáskörét nem ruházhatja át.  
A Kttv. 225/C. § alapján: 
„(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.  
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) 
bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság 
ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.” 
 
Főállású polgármesterként 2019. október 13. napja óta tevékenykedem. A 2021-es 
évre járó szabadság mértéke 39 nap volt, melyből 39 napot felhasználtam, így 2022. 
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évben 39 nap szabadsággal rendelkezem, melyet a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint vennék igénybe.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a 
határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-
testületének /2022. (II.2.) határozata a polgármester 
szabadságáról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Dávid Tímea polgármester 2022. évi szabadságának 
ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja; 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt 
követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében 
tájékoztassa. 

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Dávid Tímea polgármester, dr. Dobai Sándor 
jegyző 
 
Határozat melléklete:  1. melléklet Aparhant Község 
Önkormányzata polgármesterének 2022. évi 
szabadságolási terve 

 
1. számú melléklet 

 
Aparhant Község Önkormányzata polgármesterének 2022. 
évi szabadságolási terve 

 

Január   0 nap 

Február  2 nap  

Március   3 nap 

Április 2 nap 

Május 5 nap  

Június  5 nap 

Július 3 nap  

Augusztus  0 nap 

Szeptember  0 nap 

Október  5 nap 

November  11 nap 

December  3 nap  

Összesen: 39 nap      

 
Aparhant, 2022. január 27. 
 Dávid Tímea s.k. 
 polgármester 


