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Előterjesztés 
 

A Képviselő-testület 2022. július 6-án tartandó ülésére 
 
 

Tárgy: Dr. Bozóky Imre polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztést készítette és törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző 
Előterjesztő: Bak Nándor jegyző  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az Mötv. 71.§ (1), (2) és (3) bekezdése alapján (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 5001-10 000 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.” 
 
Az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzata főállású polgármesterének 
illetménye 1 300 000 Ft 65%-a azaz 845 000 Ft, társadalmi polgármester esetén ennek az 
illetménynek az 50% azaz 422 500 Ft.  
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület Dr. Bozóky Imre társadalmi megbízatású polgármester havi 
tiszteletdíját 422 500.- Ft-ban állapítsa meg.  
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Az Mötv. 71. § (6) bekezdés alapján a polgármester havonta meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult, amelynek mértéke a tiszteletdíjának a 15%-a 63 375, - Ft kerekítéssel: 
63 400. - Ft.  Tételes költségtérítés megállapítására nincsen lehetőség. 

 
A megállapításra kerülő tiszteletdíj figyelembevételével javasolom, hogy Dr. Bozóky Imre 
polgármester részére 63.400.- Ft összeg költségtérítés kerüljön megállapításra. Tételes 
költségtérítés megállapítására nincsen lehetőség. 
 
Izsák, 2022. június 30.     
 
 

Bak Nándor 
jegyző 

 
  



 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2022. (VII. 06.) határozata 

 
Dr. Bozóky Imre polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 26-i hatállyal Dr. Bozóky Imre 
társadalmi megbízatású polgármester havi tiszteletdíját 422 500.- (négyszázhuszonkétezer-
ötszáz) Ft-ban, míg havi költségtérítését 63.400.- (hatvanháromezer-négyszáz) Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bak Nándor jegyző 
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