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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 
megbízatásban látja el. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül biztosítja  ezt  a  
lehetőséget.  A  főállású  polgármester   illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjra jogosult. 
A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre/tiszteletdíjra jogosult. A 
polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről 
tárgyalni,   ha   újraválasztották   őket.   Alaptörvény   35.   §   (3)   bekezdése   értelmében   a 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség 
megszűnik, és új jogviszony keletkezik. 
 
2. A polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 
illetményének összegével. 
A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (1), (6) bek.). 
 
 
A fentiek alapján:  
-  a Polgármester illetménye:  
A helyettes államtitkár illetmény összege: 747.878.-, annak a 60%-a= 448.727.-Ft 
- költségtérítése: 448.727.-Ft 15%-a= 67.309.-Ft 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester illetményét 2014. október 
13-tól  448.727.- Ft-ban, költségtérítését 67.309.- Ft-ban állapítja meg. 



 
Szabadság megváltás: 
 
Amennyiben szükséges, dönteni kell a főállású polgármester ki nem vett szabadságának 
megváltásáról is. Mivel a polgármester 123 nap szabadságát nem vette ki időarányosa, így 
erről is szükséges dönteni az alábbiak szerint: 
 
Megvizsgálva a hatályos jogszabályokat, az alábbiakat állapítom meg: 
 
1. Schulcz József ( 2367 Újhartyán, Árpád u. 15.) polgármester 2010. október 3 naptól 
számított 2014. október 13 napig szóló ki nem vett szabadsága a nyilvántartás szerint 123 nap. 
 
2. A Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéséről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény (továbbiakban: Pttv) 1.§ (1) bekezdése 
értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony, választással létrejövő, sajátos 
közszolgálati jogviszony, amely minden egyes újraválasztást követően új megbízást, új 
sajátos közszolgálati jogviszonyt hoz létre.   
A Pttv. 13.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó  2010-2014 között érvényben lévő 
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi. XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) Ktv 71.§ (2) 
bekezdése alapján alkalmazandó régi Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény (továbbiakban: Mt.) 11.§ (1) bekezdése alapján az elévülési időn belül Schulcz József 
polgármester igényt jelentett be a 2010-2014 ciklusban igénybe nem vett szabadság pénzbeli 
megváltására. 
 
3. A régi Mt. 134.§ (11) bekezdése alapján megállapítható, hogy Schulcz József 
polgármesternek 2010. október 3 naptól 2014. október 13 napjáig terjedő időszakban 123 nap 
igénybe nem vett szabadság kifizetése jogos. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyó szavazatát. 
 
Határozati javaslat: 
 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett, Schulcz 
József 2010. október 3-tól -2014. október 12-ig ki nem vett 123 nap szabadság kifizetésévek 
egyetért. 


