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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. § (2) bekezdésének értelmében a megyei jogú város polgármestere illetményének
összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ában
meghatározott alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékból álló
illetményének összegével.
E jogszabályhely alapján az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti illetményalap 12-szerese,
illetménykiegészítése az alapilletmény 50%-a, vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %a.
A Kttv. szerinti illetményalap mértéke Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján 38.650.- Ft.
Alapilletmény (38.650*12)
Illetménykiegészítés (alapilletmény 50
%-a)
Vezetői illetménypótlék (alapilletmény
65 %-a)
Összesen:

463.800 Ft
231.900 Ft
301.470 Ft
997.170 Ft, kerekítve 997.200 Ft.

A Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester havonta illetménye 15%ának megfelelő mértékű költségtérítésre jogosult, melynek mértéke 149.580.-Ft/hó.
A Kttv. 225/L.§ (1) bekezdése alapján a polgármester esetében is alkalmazni kell a Kttv.
idegennyelv-tudási pótlékról rendelkező 141.§ (1)-(9) bekezdéseit. A 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. hivatkozott rendelkezése alapján Dr. Papp László polgármester alanyi jogon
jogosult nyelvpótlékra egy német komplex középfokú (B2) nyelvvizsga után, melynek
összege 23.190.- Ft.
A Kttv. 225/L.§ (1) bekezdése alapján a Kttv. 131. § (2) bekezdése - mely az illetmény összetevőiről
(alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlékok) rendelkezik - a polgármester jogviszonyára
nem alkalmazandó, így az 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 jegyző előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (6) bekezdései, valamint
a 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés b) pontja és 225/L. § (1) bekezdése alapján
1./ 2019. október 13. napjától Dr. Papp László főállású polgármester illetményét havi bruttó
997.200.- Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 149.580.- Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát
havi bruttó 23.190.-Ft-ban állapítja meg.
2./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. október 30.

Dr. Szekeres Antal
jegyző

