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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2021. szeptember 29-i ülésére: 

Döntés a polgármester illetményének jogszabályon alapuló módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Havrancsik Tibor polgármester úr 2021. január hónapban bemutatta a még 2016-ban megszerzett 

angol nyelv középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítványát, és kérte az idegennyelvi pótlék 

megállapítását.  

A 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 141. § (6) értelmében angol, francia, német, 

arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, mértéke a 

komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a. A Kttv. 225/L. § (1) 

alapján a fent nevezett bekezdést a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is alkalmazni kell.  

Az illetményalap mértéke az 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelet értelmében 50.000 ft, 

melynek 60%-a 30.000 ft. 

A Kttv. 225/A. § (1) alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 

munkáltatói jogokat, ezért a képviselő-testület döntése szükséges polgármester illetményének 

módosításához. 

A döntés elfogadására a veszélyhelyzetre tekintettel csak jelen ülésen kerülhetett sor az idei 

évben, tekintettel arra, hogy az első rendes ülését tartja a képviselő-testület.  
 

A jogszabályoknak való megfelelés miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 

határozati javaslatot fogadja el: 

        

…/2021. (IX.29.) Kt. határozat 

 

1. Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCIX. 

törvény 141. § (6), 225/L. § (1), 225/A. § (1) bekezdés, továbbá Mogyorósbánya Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete 2. § 

alapján alanyi jogon járó idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg Havrancsik Tibor 

polgármester részére, melynek mértéke az illetményalap 60%-a, azaz 30.000 ft. A havi 

illetmény változása az alábbiak szerint alakul: bruttó 398.900 ft-ról bruttó 428.900 ft-ra. 

2. A pótlékra való jogosultság kezdete a bizonyítvány bemutatása alapján 2021. január 

hónap. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt, hogy gondoskodjon a 

fent nevezett bérrendezésről. 

 

Felelős: Kozlik Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 
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