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Kiskunhalas Város Jegyzőjének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére 

Polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása 

tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Mötv.) a polgármester illetménye kiszámításának módját és költségtérítése mértékét határozza 

meg, melyek figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója, a képviselő-testület dönt a 

polgármester illetményének és költségtérítésének összegéről. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A.§ 

értelmében a főállású polgármester nem köztisztviselő, hanem sajátos közszolgálati, 

pontosabban foglalkoztatási jogviszonyban áll. A Kttv. a főállású polgármestert illetően 

következetesen a foglalkoztatási jogviszony kifejezést használja. A Kttv. 225/L.§ (l) bekezdés 

szerint, a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell. a 141.§ (1)-

(9) bekezdését. 

Az idegennyelv-tudási pótlékra a polgármester a Kttv. 225/L.§ (1) bekezdése alapján jogosult, 

mivel rá a Kttv. 141.§ (1)-(9) bekezdéseit alkalmazni kell, ugyanakkor az idegennyelv-tudási 

pótlék a polgármester esetében az Mötv. 71.§ szerinti illetménynek nem része, a költségtérítés 

összegének meghatározásakor az idegennyelv-tudási pótlék nélküli illetményből kell kiindulni. 

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. 
[…] 
(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, illetve 
különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb 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 Kttv. 225/L.§ (1) bekezdés alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra a Kttv. 

adatkezelési szabályai közül a 176.§ (1) és a 177.§ (1) bekezdés alkalmazandó. A közszolgálati 

adatvédelmi szabályzatról szóló 177.§ (4) bekezdés alkalmazása kizárt a polgármesteri 

foglalkoztatási jogviszony tekintetében. A képviselő-testület, mint munkáltató a polgármesteri 

foglalkoztatási jogviszonyhoz kötődő adatkezelésre jogosult. A Kttv. 225/J.§ (3) bekezdés 

szerint a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási 

jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A Kttv. 225/K.§ (7) bekezdés rendelkezése 

értelmében a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat. 

Tekintettel arra, hogy polgármester úr angol nyelvből komplex alapfokú, és középfokú szóbeli 

nyelvvizsgával rendelkezik, a Kttv. 141.§ (8) bekezdése alapján ugyanazon nyelvből, 

különböző típusú és fokozatú alap és középfokú nyelvvizsga esetében 20% pótlékra jogosult. 

A Kttv. 141.§ (2) bekezdés az idegennyelv-tudás igazolására az államilag elismert nyelvvizsga 

eredményét igazoló bizonyítványt vagy azzal egyenértékű okiratot fogadja el. 

Az angol, francia, német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a pótlék a Kttv. 141.§ (6) 

bekezdés alapján alanyi jogon jár. 

Az alanyi jogon járó idegennyelv-tudási pótlékot, akkor tudja a munkáltató (Kttv. 225/A.§ és a 

225/J.§), a polgármester esetében a képviselő-testület megállapítani, amikor a polgármester 

benyújtja az igényét, jelen esetben a nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvány benyújtása. 

Az igény érvényesítését megelőző időre való megállapítás a képviselő-testület jogkörébe 

tartozó kérdés. 

A Polgármester nyelvvizsga bizonyítványait Hivatalomnak bemutatta és egyben kérte az 

idegennyelv tudási pótlék megállapítását.  

A polgármester megválasztásának napjától idegennyelv tudási pótlékra jogosult, amelynek havi 

összege 7.730.- Ft. 2019. október 13. napjától 2020. június 30. napjáig járó pótlék összeg 

megfizetése egy összegben esedékes. A 2020. július 01. napjától járó idegennyelv tudási pótlék 

kifizetésére havonta, számfejtés alapján kerül sor. 

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

annak elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Róbert főállású 
polgármester idegennyelvtudási pótlékát angol nyelvű komplex alapfokú, és 
középfokú szóbeli nyelvvizsgája után – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésében foglaltakra – 2019. október 
13. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  

- angol nyelvvizsga pótlék összege (illetményalap 20 %-a): 7.730.- Ft /hónap  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Fülöp 
Róbert főállású polgármester idegennyelv tudási pótléka 2019. október 13. 
napjától jogviszonya idejére kifizetésre kerüljön. 

3.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Fülöp Róbert főállású polgármester részére a 2019. október 13. napjától 2020. 
június 30. napjáig esedékes, összesen 58.678,- forint idegennyelv tudási pótlék egy 
összegben kerüljön kifizetésre. A polgármestert 2020. július 01-től havonta 
megillető idegennyelv tudási pótlék havi számfejtés alapján kerül kifizetésre 
részére. Az idegennyelv tudási pótlék összege a költségvetésben rendelkezésre áll. 



4. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket - különösen az idegennyelv tudási pótlék számfejtésére 
vonatkozó intézkedéseket – tegye meg. 

 

Határidő:   2020. június 30. 

Felelős:    Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

Végrehajtásért felelős: Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Határozatról értesül:  

    Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. június 04. 

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

jegyző 

  

 

 

 

 


