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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (2)-(4) bekezdése 2017. január 1-jétől módosult, mely
alapján a 10001-30000 fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye ez év
elejétől a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben meghatározott
alapilletményből, illetménykiegészítésből és vezetői illetménypótlékból álló államtitkári
illetmény 70%-a. 2016. december 31-ig a polgármesteri illetmény a helyettes államtitkári
juttatáshoz igazodott.
A fentiek szerint meghatározott államtitkári illetmény 997.170,-Ft, melynek 70%-a,
698.019,-Ft/hó. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdése alapján – melyet a 225/L. § (1) bekezdés
értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell –
száz forintra kerekítve kell megállapítani a polgármester illetményét, így Szabó Loránd
polgármester illetménye 2017. január 1-jétől 698.000,-Ft/hóra változik.
A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri jogviszonyra megfelelően
alkalmazni kell többek között a Kttv. idegennyelv-tudási pótlékáról szóló 141. §-ának
(1)-(9) bekezdését is. A 141. § (6) bekezdése szerint angol, francia, német, arab, kínai és
orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár. Szabó Loránd polgármester a
bemutatott dokumentumok alapján német középfokú „A” típusú nyelvvizsgával
rendelkezik, így az illetményalap (38.650,-Ft) 30%-ának megfelelő, 11.595,-Ft/hó német
idegennyelv-tudási pótlékra (Kttv. 141. § (7) bekezdés) jogosult.
Szabó Loránd főiskolai oklevele alapján „földrajz-orosz szakos általános iskolai tanár”.
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 az orosz nyelvtanári oklevél, orosz általános, kétnyelvű komplex típusú
felsőfokú nyelvvizsgának felel meg, így a polgármester az illetményalap 100%-ának
megfelelő, azaz 38.650,-Ft/hó orosz idegennyelv-tudási pótlékra is jogosult (Kttv. 141. §
(6) bekezdés a) pont). A polgármestert így összesen 50.200,-Ft idegennyelv-tudási pótlék
illeti meg változatlanul.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta az illetményének
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, így 2017. január 1. napjától a
polgármester költségtérítése 104.700,-Ft-ra változik.
Az Mötv. új 146/C. §-a úgy rendelkezik, hogy a 2016. december 31-én hatályos 71. § (4)
és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és
a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi
költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének

figyelembevételével - a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti.
A fentiek alapján kérem, hogy a polgármester illetményét, idegennyelv-tudási pótlékát és
költségtérítését 2017. január 1. napjától a határozati javaslat szerint elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Szabó Loránd polgármester illetményének, nyelvpótlékának és költségtérítésének
2017. január 1-től történő megállapításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szabó
Loránd főállású polgármester 2017. január 1. napjától 698.000,-Ft/hó illetményre,
50.200,-Ft/hó idegennyelv-tudási pótléka, valamint 104.700,-Ft/hó költségtérítésre
jogosult.
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