
A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete 
a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése 
érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról 
 
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési 
önkormányzatok számára (a továbbiakban: önkormányzat) a polgármester illetménye és 
költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. 
(2) Az önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium – 2021. január 1-jei állapotnak megfelelő – adatait kell 
figyelembe venni. 
(3) A támogatás szempontjából a polgármesteri tisztség betöltésének módját a Központi 
Statisztikai Hivatal Országos Statisztikai Program 1621„Önkormányzati törzsadattár” 2021. I. 
félévi adatgyűjtése szerint kell figyelembe venni. 
(4) A támogatás összegét az 1. melléklet szerinti táblázat alapján kell meghatározni azzal, 
hogy a betöltetlen polgármesteri álláshelyek esetén a táblázat„B” oszlopa szerinti összeget 
kell figyelembe venni. 
(5) A támogatás a polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A támogatás felhasználásának 
határideje: 2022. december 31. 
2. § (1) Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-
ig történik. 
(2) A támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása 
alapján a Magyar Államkincstár gondoskodik. 
3. § Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2022. december 31-i fordulónappal az 
éves költségvetési beszámolójában számol el. 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
5. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén hatályát veszti. 
 
Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 
 
1. melléklet a 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez 
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás 
kategóriánkénti összege adatok forintban  
 
  A      B    C 
1. Önkormányzat/Lakos kategória    Támogatás összege főállású     Támogatás összege társadalmi 
                                                            polgármester esetén                megbízatású polgármester 
                                                                                                             esetén 
2. települési önkormányzat 500 főig          3 443 155                         1 721 578 
3. települési önkormányzat 501–1500 fő   3 915 653                         1 957 827 
4. települési önkormányzat 1501–2000 fő 3 374 542                         1 687 271 
5. települési önkormányzat 2001–5000 fő 3 610 011                         1 805 006 
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