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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 199/2019. (X.24.) határozatával 2019.
október 24. napjával a Közgyűlés tagjai közül főállású alpolgármesterévé választotta Dr. Széles Diánát,
Dr. Barcsa Lajost és Balázs Ákost, 2020. január 1. napjával főállású nem képviselő-testületi tag
alpolgármesterévé Dr. Puskás Istvánt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
43.§ (3) bekezdése szerint „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen (…) a polgármester
előterjesztése alapján megválasztja (…) az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről,
tiszteletdíjukról.”
A jegyző előterjesztésére a Közgyűlés az előző napirendi pontban Dr. Papp László főállású polgármester
illetményét havi bruttó 997.200.- Ft-ban állapította meg.
A Mötv. 80.§ (1) bekezdése szerint „A (…) főállású alpolgármester (…) illetményének összegét (…) a
polgármester (…) illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.”
A fentiekben hivatkozott rendelkezésekre figyelemmel javasolom, hogy a főállású alpolgármesterek
illetményét a polgármester illetménye 90%-ában, azaz 897.500.-Ft-ban állapítsa meg a Tisztelt
Közgyűlés.
A Mötv. 80. § (3) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a főállású alpolgármester havonta az
illetménye 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A Mötv. 79. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L.§ (1) bekezdése alapján az alpolgármesterek esetében is
alkalmazni kell a Kttv. idegennyelv-tudási pótlékról rendelkező 141. § (1)-(9) bekezdéseit.
A Kttv. 141. § (1)-(2) bekezdései szerint ha a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben
idegen nyelv használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. Az idegennyelv-tudást az
államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal
kell igazolni.
A Kttv. 141. § (4) bekezdése alapján az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és
munkaköröket a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
A Kttv. 141. § (5) bekezdése kimondja, hogy a pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, a szóbeli vagy írásbeli
nyelvvizsga esetében 25-25%-a;
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, a szóbeli vagy írásbeli
nyelvvizsga esetében 15-15%-a.
A Kttv. 141. § (6) bekezdése értelmében 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.
A Kttv. szerinti illetményalap mértéke Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 38.650.- Ft.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata főállású, képviselő-testületi tag alpolgármesterei és
főállású, nem képviselő-testületi tag alpolgármestere olyan feladatokat lát el, mind a turisztika, az
idegenforgalom, a gazdaságfejlesztés, a települési kapcsolatok kiépítése, mind a kulturális feladatokkal
kapcsolatos koordináció és az egyházakkal való kapcsolattartás terén, ahol szükségessé válhat az olasz,
mint idegen nyelv használata, így kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alpolgármesteri munkakört
az olasz nyelv szempontjából idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörként szíveskedjen
megállapítani.
A Kttv. hivatkozott rendelkezése alapján Dr. Barcsa Lajos és Dr. Széles Diána alpolgármesterek alanyi
jogon jogosultak idegennyelv-tudási pótlékra.


Dr. Barcsa Lajos alpolgármester egy német komplex középfokú (B2) típusú nyelvvizsga után
23.190.- Ft és egy angol komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga után 38.650.- Ft, összesen 61.840.Ft idegennyelv-tudási pótlékra,



Dr. Széles Diána alpolgármester egy angol komplex középfokú (B2) nyelvvizsga után 23.190.Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.

Dr. Puskás István okleveles olasz nyelv és irodalom szakos tanári végzettséggel rendelkezik.
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló
137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a magyarországi felsőoktatási
intézményben élő vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári oklevél kizárólag a tanult idegen
nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú
nyelvvizsgának.
Amennyiben a Közgyűlés az alpolgármesteri munkakört az olasz nyelv szempontjából idegennyelvtudási pótlékra jogosító munkakörként állapítja meg, Dr. Puskás István a Kttv. 141. § (5) bekezdés a)
pontja alapján egy olasz komplex felsőfokú (Cl) nyelvvizsga után az illetményalap 50%-ának megfelelő
mértékű, azaz 19.325.- Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
A Kttv. 225/L.§ (1) bekezdése alapján a Kttv. 131. § (2) bekezdése - mely az illetmény összetevőiről
(alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlékok) rendelkezik - a polgármester, alpolgármesterek
jogviszonyára nem alkalmazandó, így az ő esetükben idegennyelv-tudási pótlék nem képezi az illetmény
részét.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1) és (3) bekezdése alapján,
figyelemmel a 71. § (2) bekezdésére, továbbá a 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (1)-(6) bekezdése és
225/L.§ (1) bekezdése alapján
1./ 2019. október 24. napjától Balázs Ákos főállású, képviselő-testületi tag alpolgármester illetményét
havi bruttó 897.500.- Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 134.625.- Ft-ban állapítja meg.
2./ 2019. október 24. napjától Dr. Barcsa Lajos főállású, képviselő-testületi tag alpolgármester
illetményét havi bruttó 897.500.- Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 134.625.- Ft-ban, idegennyelvtudási pótlékát havi bruttó 61.840.- Ft-ban állapítja meg.
3./ 2019. október 24. napjától Dr. Széles Diána főállású, képviselő-testületi tag alpolgármester
illetményét havi bruttó 897.500.- Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 134.625.- Ft-ban, idegennyelvtudási pótlékát havi bruttó 23.190.- Ft-ban állapítja meg.
4./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata főállású, képviselő-testületi tag alpolgármesterei és
főállású, nem képviselő-testületi tag alpolgármesterének munkakörét az olasz nyelv szempontjából
idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörként állapítja meg.
5./ 2020. január 1. napjától Dr. Puskás István főállású, nem képviselő-testületi tag alpolgármester
illetményét havi bruttó 897.500.- Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 134.625.- Ft-ban, idegennyelvtudási pótlékát havi bruttó 19.325.-Ft-ban állapítja meg.
6./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a határozatban foglaltakkal kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: az 1./ - 3./ pontok tekintetében: azonnal
az 5./ pont tekintetében: 2019. december 31.
Felelős: Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. október 30.

Dr. Papp László
polgármester

