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Az Országgyűlés a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosította Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény egyes rendelkezéseit, amelyek az önkormányzatok képviselőtestületei tisztségviselőinek 

díjazását és egyéb javadalmazását szabályozzák. 

A fenti rendelkezés értelmében a megyei közgyűlés elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetménye 90 %-ának 

megfelelő összeggel. 

A közgyűlés elnöke – ezen felül kötelezően - a havi illetményének 15 %-át kitevő költségtérítésre is 

jogosult. Az előbbi szabályozásban foglaltaknak megfelelően Németh Zoltánt, a megyei közgyűlés 

elnökét 2017. január 1. napjától kezdődően havonta 897.500 Ft összegű illetmény, továbbá 134.600 Ft 

összegű költségtérítés illeti meg. 

 

A megyei közgyűlés alelnökeire a közgyűlés elnökére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően 

alkalmazni kell. A 78/2014. (X.21.) KH., valamint a 79/2014. (X.21.) KH. közgyűlési döntésekkel az 

alelnökök illetményét a közgyűlés elnöke részére megállapított illetmény 90 %-ában határozta meg a 

testület. 

Ezen rendelkezésekre figyelemmel Ivanics Ferenc, a közgyűlés alelnöke havonta 807.700 Ft. összegű 

illetményre és 121.200 Ft összegű költségtérítésre jogosult 2017. január 1-jétől kezdődően; dr. Pető 

Pétert, a közgyűlés alelnökét havonta 807.700 Ft. összegű illetmény és 121.200 Ft összegű 

költségtérítés illeti meg az előbbiekben megjelölt időponttól. 
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel 

módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Németh 

Zoltánnak, a megyei közgyűlés elnökének havi illetményét 2017. január 1. napjától kezdődően 

897.500 Ft összegben állapítja meg; továbbá havi 134.600 Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: 2017. február 17. 

Felelős: Dr. Kovács Béla megyei c. főjegyző 
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel 

módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Ivanics 

Ferencnek, a megyei közgyűlés alelnökének havi illetményét 2017. január 1. napjától kezdődően 

807.700 Ft összegben állapítja meg; továbbá havi 121.200 Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: 2017. február 17. 

Felelős: Dr. Kovács Béla megyei c. főjegyző 
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel 

módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően dr. Pető 

Péternek, a megyei közgyűlés alelnökének havi illetményét 2017. január 1. napjától kezdődően 

807.700 Ft összegben állapítja meg; továbbá havi 121.200 Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: 2017. február 17. 

Felelős: Dr. Kovács Béla megyei c. főjegyző 
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