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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 

megbízatásban látja el. 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében A polgármesteri tisztség betöltésének 

módja: főállású polgármester. 

 

A polgármester a megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult. 

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. 

törvény 26.§-a 2022. január 1-jei hatállyal megemelte a főpolgármester, a polgármesterek és a 

közgyűlési elnökök díjazását. A polgármesteri illetmények tekintetében a szabályozás az 

Mötv. 71. § (4) bekezdésében meghatározott kategóriákat érintetlenül hagyta, azonban az 

egyes kategóriákhoz kapcsolódó százalékos arányokat megváltoztatta.  

Erre tekintettel szükséges az 1/2021. (II.11.) ALPM határozatban meghatározott illetmény 

módosítása az alábbiak szerint:  

 

Az Mötv. 35. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb 

juttatása közérdekből nyilvános adat. 

 

A polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az Mötv. 71. §-a rendelkezik. 

 

1.) A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYE 

 

Az Mötv. 71. § (2) bekezdése szerint: 

 

 A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 

forint. 

 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdése szerint: 

 

A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
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a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

e) 65%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

f) 75%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

g) 85%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. 

 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének e) pontjában meghatározottak szerint a polgármester 

illetménye 845 000.-Ft.  

 

2.) A POLGÁRMESTER NYELVI PÓTLÉKA 

 

A Kttv 225/L. §-a határozza meg e törvénynek azon szakaszait, melyeket kötelezően 

alkalmazni kell a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra. 

A Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdése rendelkezik az idegen nyelvi pótlék megállapításának 

feltételeiről az alábbiak szerint: 

 

„(1) bekezdése szerint, 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 (C1) 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 (C1) 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.” 

 

Horváth Zsolt polgármester 1984. október 30-án orosz nyelvű diplomát szerzett, melyről a 

Magyar Honvédség 1984. november 10-ei dátummal honosító okiratot állított ki.  

A honosító okirat a külföldön szerzett diplomát katonai főiskolai végzettséggel egyenértékű 

végzettségnek nyilvánítja. 

 

A jogszabály szerint e végzettsége alapján Horváth Zsolt jogosult a Kttv. 141. § (3) 

bekezdése és a (6) bekezdés a) pontja alapján idegen nyelvi pótlékra. 

 

Ezen kívül Horváth Zsolt rendelkezik állami nyelvvizsga bizottság által kiállított angol 

nyelvű középfokú „A” típusú nyelvvizsgával is, amely alapján jogosult a Kttv. 141. § (5) 

bekezdés b) pontja alapján idegen nyelvi pótlékra jogosult. 

 

Az idegen nyelvi pótlék összegének meghatározásánál az illetményalap vonatkozásában a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) 

bekezdése szerinti felhatalmazás értelmében az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

meghatározott illetményalapot kell figyelembe venni. 

 

3.) A POLGÁRMESTER KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 

 

A Kttv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 

polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 

 

A fentiek alapján a polgármester költségtérítésének összege 126 750 Ft. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a jogszabályban meghatározott értékek figyelembe 

vételével hozza meg a döntését. 

 

Dunaföldvár, 2022. január 13. 

         

       dr. Süveges Árpád Róbertné sk. 

    alpolgármester  

                                          



                                               

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2022. január 

01. naptól  

1. megállapítja, hogy 

 Horváth Zsolt főállású polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§ (4) bekezdés e) 

pontja alapján havonta 845 000 Ft illetményre jogosult. 

2. Horváth Zsolt polgármester részére 

a. felsőfokú idegen nyelvi pótlékát (orosz, C – komplex- típusú) a 2022. évi 

költségvetési rendeletben meghatározott illetményalap 100%-a/hó,  
b. középfokú idegen nyelvi pótlékát (angol, A – szóbeli – típusú a 2022. évi 

költségvetési rendeletben meghatározott illetményalap 30%-a /hó 

összeggel állapítja meg. 

3. megállapítja, hogy Horváth Zsolt főállású polgármester az Mötv. 71.§ (6) bekezdése 

alapján illetményének 15 %-ban meghatározott, 126 750 Ft összegű 

költségtérítésre jogosult.  

 

Határidő:  2022. február 28. 

Felelős:  jegyző  

Erről értesül: 

1. Horváth Zsolt polgármester 

2. Személyi nyilvántartás 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

 

 


