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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 22. napján tartandó testületi ülésére 

 

Tárgy: Jurcsó János polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: alpolgármester 

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző 

Előkészítette: Jurics Tamás jegyző 

Melléklet:-- 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényt (továbbiakban: Mötv)  

71. § (4) bekezdése kimondja, hogy 

„A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 30%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;  

b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;  

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;” 

 A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, tiszteletdíjának 15%-

ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (1), (6) bek.).  

A fentiek alapján: - a Polgármester illetménye 2017. január 1-jétől 

Az államtitkár illetmény összege: 997.170-, annak az 55%-a= 548.400Ft - költségtérítése:548.400.-Ft 

15%-a= 82.300.-Ft  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX törvény 141§. (1) bekezdése szerint 

Ha a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges, 

idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 

A 141§ (4) és (5) bekezdése kimondja, hogy az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és 

munkaköröket a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A pótlék mértéke nyelvvizsgánként 

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. 

A köztisztviselői illetményalap Balatonkenese Város Önkormányzatánál 2019. évben 46.380 Ft. 

Ennek 60%-a 27.828 Ft. 

A fentiek alapján kérem az előterjesztést megvitatni és határozatukat meghozni szíveskedjenek. 

 

Balatonkenese, 2019. október 18. 

 

     

Jurics Tamás sk.     ……………………… 

jegyző       alpolgármester 

http://www.balatonkenese.hu/
mailto:hivatal@balatonkenese.hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100199.tv#lbj278id6199
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Határozat tervezet : 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X.22) határozata 

 

Jurcsó János polgármester havi illetményéről. 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jurcsó János polgármester 

illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § (4) 

bekezdés d) pontjába foglaltak alapján 2019. október 13-tól bruttó 548.400 Ft /hó összegben; 

 

2. havi költségtérítését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § 

(6) bekezdésében foglaltak alapján – bruttó 82.300 Ft/hó összegben, 

 

3. idegennyelv tudási pótlékát 27.800 Ft/hó összegben rögzíti. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri Jurics Tamás jegyzőt, hogy a határozatról az érdekelteket 

tájékoztassa. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Jurics Tamás jegyző 
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