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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) pontosan meghatározza a polgármester illetményének és 

költségtérítésének összegét. 

Az Mötv. 71. § (2) bekezdése szerint a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

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 illetményének összegével. 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Ksztv.) 51. § (1) bekezdése 

szerint az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese. A Kttv. 132. §-a 

szerint az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg 

úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Magyarország 2019. 

évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése szerint a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 

2019. évben 38 650 forint.  

A fentieket figyelembe véve az államtitkár illetménye havonta az alábbi elemekből tevődik 

össze.  

A Ksztv. 51. § (1) bekezdése szerint az államtitkár alapilletménye a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese, 

azaz 463 800,- Ft. 

A Ksztv. 51. § (2) bekezdése a szerint az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, 

amelynek összege az alapilletmény 50%-a., azaz 231 900,- Ft. 

A Ksztv. 51. § (3) bekezdése a szerint az államtitkár vezetői illetménypótléka az 

alapilletmény 65%-a, azaz jelenleg 301 470,- Ft. 

A Kttv. 131. § (1) bekezdése szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, 

így az államtitkár illetményének havi összege a jelenleg hatályos szabályozás szerint összesen 

997 200,- Ft. 

Polgármester Úr két idegen nyelvből is rendelkezik államilag elismert nyelvvizsgával: 

1. Német középfokú komplex (C); 

2. Angol középfokú írásbeli (B2). 

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra 

megfelelően alkalmazni kell többek között a 141. § (1)-(9) bekezdését: 

„141. § (1) Ha a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv 

használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.   

(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló 

bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. 

(3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is komplex 

felsőfokú (Cl) nyelvvizsgának minősül a kormánytisztviselő külföldön szerzett felsőfokú 

végzettsége és közigazgatási tárgyú szakképzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító 

továbbképzési, illetve vezetőképzési végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet eléri 

vagy meghaladja. 

(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkör 

gyakorlója állapítja meg. 

(5) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként 

a) komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, a szóbeli vagy 

írásbeli nyelvvizsga esetében 25-25%-a; 
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b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, a szóbeli vagy 

írásbeli nyelvvizsga esetében 15-15%-a. 

(6) * A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek 

tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként 

a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, 

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 

c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a. 

(7) Ha a kormánytisztviselő a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből szóbeli vagy 

írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára 

meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra.” 

 

Polgármester Úr a bemutatott bizonyítványok alapján, két idegen nyelvből is rendelkezik 

államilag elismert nyelvvizsgával: 

1. Német középfokú komplex (C), mely a fenti jogszabályi hivatkozások szerint 23 190,- 

Ft, idegennyelv-tudási pótlékra jogosít, továbbá 

2. Angol középfokú írásbeli (B2), mely a fenti jogszabályi hivatkozások szerint 11 595,- 

Ft, idegennyelv-tudási pótlékra jogosít.  

A Kttv. 131. § (1) bekezdése szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, 

így a polgármester illetményének havi összege a jelenleg hatályos szabályozás szerint 

összesen bruttó 1 032 000,- Ft. 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint havonta illetményének 15%-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult, amelynek összege a bruttó 1 032 000,- 

Ft/hó illetmény figyelembevételével 154 800,- Ft. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (XI. 07.) határozata Bese Ferenc polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és 

(6) bekezdése alapján Bese Ferenc főállású polgármestert megbízatásának időtartamára 

havonta bruttó 1 032 000,- Ft összegű illetmény és 154 800,- Ft összegű költségtérítés illeti 

meg. 

II. Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Veres Anikó jegyző  

 

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 

Budapest, 2019. október 31.  

 

         ..........................................    .......................................... 

      Kállai-Szabó Anikó          dr. Veres Anikó   

 személyzeti vezető         jegyző   

 az előterjesztés készítője               előterjesztő    

 

Mellékletek:  

- 1. melléklet: egyeztető lap 
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Egyeztető lap 

 

 

„Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására” 

 

című Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály 

 

Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek. 

 

 

Budapest, 2019. október 31.      …………………………… 

         aláírás 

 

 

 


