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Zebegény Község Alpolgármesterétől 
2627 Zebegény, Árpád u. 5. 

E-mail: polgarmester@zebegeny.hu 

Napirendet tárgyaló ülés dátuma:   2023.02.13 
Előterjesztést készítette:     
Előterjesztő:      Parádi Katalin polgármester 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: minősített 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-i rendkívüli ülésére 

Polgármester illetményének, nyelvpótlékának és költségtérítésének 
megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. 

Fontos, hogy az illetmény összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelésre lehetősége.  

Az illetmény közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.). A főállású polgármester (főpolgármester, 

megyei közgyűlési elnök) illetményre, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra 

jogosult.  

A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre/tiszteletdíjra jogosult. A 

polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről 

tárgyalni, ha újraválasztották őket. Alaptörvény 35. § (3) bekezdése értelmében a polgármester 

megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és új 

jogviszony keletkezik.  

A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez 

viszonyítottan kerülhet megállapításra.  

Ennek megfelelően 501-1500 fő lakosságszámú település esetében a polgármester 

illetményének összege 2023. január 1. napjától: bruttó 650.000,- Ft.  

A polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, tiszteletdíjának 

15%-ában meghatározott összeg. A költségtérítés bruttó összege: 97.500,- Ft.  

 

A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény. 225/L. §-a alapján a 

polgármesteri, foglalkoztatási jogviszonyra 2014. december 12-től alkalmazni kell a Kttv. 141. 

§ (1)-(9) bekezdésének idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó rendelkezéseit.  

Kttv.  
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. 

mailto:polgarmester@zebegeny.hu


 2 

 (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; 
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. 

(8) *  Ha a kormánytisztviselő ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú 
nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult. Ha ugyanazon idegen nyelvből 
különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, alap- és középfok esetén az 
illetményalap 20%-ának, közép- és felsőfok esetén az illetményalap 40%-ának megfelelő mértékű 
pótlékra jogosult. 
(9) Ha az államigazgatási szerv - kivéve a felsőfokú szaknyelvi vizsgát - tanulmányi szerződés alapján 
pénzügyi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez, a kormánytisztviselő a (6) bekezdésben 
meghatározott idegennyelv-tudási pótlékra mindaddig nem jogosult, amíg a havonta fizetendő pótlék 
együttes összege nem éri el a tanulmányi szerződés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét. 
 

A pótlék kiszámításánál a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 

XXV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti 38.650,- Ft összegű illetményalapot kell alkalmazni. 

 

Polgármester angol nyelvből komplex középfokú (B2 típusú) nyelvvizsgával rendelkezik, 

idegennyelv-tudási pótlékra az alábbiak szerint jogosult: 

  

angol komplex középfokú (B2 típusú) nyelvvizsga pótlék, illetményalap 60%-a:  23.190,-Ft. 

Idegennyelv-tudási pótlék összesen: bruttó 23.190,-Ft. 

 

Határozati javaslat: 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Parádi Katalin Polgármester 

illetményét 2022. október 2. napjától, megválasztásának napjától kezdődően havi bruttó 

650.000,- Ft-ban – azaz hatszázötvenezer forintban – állapítja meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a kinevezési okmányokról gondoskodjon. 

 

Felelős: aljegyző     Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat: 

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Parádi Katalin Polgármesternek a 

polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek fedezetére 2022. október 2. napjától, 

megválasztásának napjától kezdődően költségtérítést állapít meg, melynek mértéke a 
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polgármester illetményének 15 %-a, azaz bruttó  97.500,- Ft/hó. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségtérítés kifizetéséről havonta gondoskodjon. 

 

Felelős: aljegyző     Határidő: folyamatos 

 

Határozati javaslat: 

 

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Parádi Katalin Polgármesternek az 

angol nyelvből komplex középfokú (B2 típusú) nyelvvizsgára, figyelembe véve a 38.650,-Ft 

illetményalapot, a nyelvvizsga bizonyítvány benyújtásától 2022. október 2. napjától kezdődően 

bruttó 23.190,-Ft/hó idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy az idegennyelv-tudási pótlék kifizetéséről havonta gondoskodjon. 

 

Felelős: aljegyző                                                                  Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester                                                                 Határidő: folyamatos 

 


