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Előterjesztés 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. január 27-i rendkívüli nyílt ülésére 
 
Tárgy: A Polgármester 2022. évi szabadságterve, 2022. évi cafetéria összegének, tiszteletdíjának és 
költségtérítésének meghatározása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. Elkészült Juhász Csaba polgármester 2022. évi szabadságterve, mely az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 

2. A cafetéria összegét az elmúlt évhez hasonlóan évi 200 000 Ft-ban állapítsa meg. 
 

3. Az Országgyűlés elfogadta az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 
2021. évi CXLVIII. törvényt. Ez alapján módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) A 2022. január 1-jén hatályba lépő törvény 
módosítás alapján a megyei jogú város polgármesterét megbízatásának időtartamára havonta 
megillető illetmény összege 1 300 000 forint. 
A polgármestert a fenti összeg 60%-a illeti meg 2001-5000 fő lakosságszám esetén. Ez bruttó 
780 000 Ft. E mellett a költségtérítése: 117 000 Ft/hó. 
 

Mötv. 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. 

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. 
 
A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete 3 610 011 Ft-ot biztosít erre, mely fedezi az emelkedések 
költségeit. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a szükséges döntéseket hozzák 
meg. 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
 
Tordas, 2022 január 10. 
        dr. Zay Andrea 
            jegyző 
 
 
 



Határozat-tervezetek 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (I. 27.) határozata 

a polgármester 2022. évi szabadság tervéről 
 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 2022. évi szabadság 
tervét. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2022. december 31. 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (I. 27.) határozata 

Juhász Csaba polgármester cafetéria összegének meghatározásáról szóló szavazásból történő 
kizárásról 

 
Tordas Község Képviselő-testülete – személyes érintettségére tekintettel – kizárja/nem zárja ki Juhász 
Csabát a polgármester cafetéria összegének meghatározásával kapcsolatos döntéshozatalból. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (I. 27.) határozata 

a polgármester 2022. évi cafetéria összegének meghatározásáról 
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tordas Község Polgármesterének cafetéria összegét 
a 2022. évben bruttó 200 000 Ft-ban határozza meg. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tordasi Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatát a 
Polgármesterre nézve is alkalmazni kell. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (I. 27.) határozata 

Juhász Csaba polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló szavazásból történő 
kizárásáról 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Juhász Csaba polgármestert a 
polgármester juttatásairól és költségtérítéséről szóló szavazásból kizárja/ nem zárja ki. 
 
határidő: azonnal 
felelős: jegyző 

 
 
 



Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (I. 27.) határozata 

a polgármester illetményéről  
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX törvény 71. § (2) és (4) bekezdése alapján Juhász Csaba polgármester havi illetményét bruttó 
780 000 Ft-ban határozza meg. 
 
 
felelős: jegyző 
határidő: azonnal 
 
 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (I. 27.) határozata 

 a polgármester költségtérítéséről  
 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX törvény 71. § (6) bekezdése alapján Juhász Csaba polgármester havi költségtérítését az 
illetménye 15 %-ában, 117 000 Ft összegben állapítja meg. 
 
felelős: jegyző 
határidő: azonnal 
 
 


