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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. Az illetményt 
összegszerűen kell meghatározni, e tekintetben a testületnek nincs mérlegelési lehetősége. 

A Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján „ a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 
amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
összegével” 
A Mötv. 71. (4) bekezdés e) pontja alapján a polgármester illetménye a 71. § (2) bekezdésben 
meghatározott összeg 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere 
esetében”. 

Az államtitkár javadalmazása a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján: 
„51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a. 
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 
(4) Az államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-
kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg”. 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése 
alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti 
illetményalap 2019. évben 38 650 forint. 

Fentiek alapján a polgármester illetménye: 38.650*12= 463.800.- 
ennek az 50%-a: 231.900.- 
ennek a 65%-a: 301.470.- 
Összesen: 997.170.-+ ennek a 60%-a=  bruttó 598.302.-Ft. kerekítve: 598.300.-Ft. 

Farkas Attila polgármester angol nyelvből komplex középfokú (B2) nyelvvizsgával, német 
nyelvből komplex alapfokú (B1) nyelvvizsgával rendelkezik. Nyelvpótlék az alábbi 
jogszabályi rendelkezés alapján, alanyi jogon jár. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)  225/L. § (1) 
bekezdése alapján „A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell  
többek között a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdését. 
A Kttv. 141. § (5) bekezdése alapján „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. 
 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100199.tv#lbj311id77e7
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Fentiek alapján a polgármestert az alábbi nyelvpótlékok illetik meg: 
- komplex középfokú (B2) nyelvvizsga alapján az illetményalap 60%-a, azaz havi bruttó 
23190.-Ft. 
- komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a azaz havi bruttó 5798.-
Ft.  

Fentiek alapján a polgármester illetménye nyelvpótlékkal: 627.288.-Ft. kerekítve: 627.300 Ft. 
 
A Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében „a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású 
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult”.  
A költségtérítés összege nyelvpótlék nélküli illetményének 15%-a, azaz havi bruttó: 89.745.- 
Ft. 
 
Javaslom a polgármester illetményét 2019. október 14. napjától havi bruttó 627.300.- Ft-ban 
költségtérítését pedig havi bruttó 89.745.-Ft-ban megállapítani. 
  
Kérem a határozati javaslat elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester illetményét havi 
bruttó 627.300.-Ft-ban állapítja meg 2019. október 14. napjától.    
         
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester költségtérítését 
illetményének 15%-ában, havi bruttó 89.745 Ft-ban állapítja meg 2019. október 14. napjától. 
 
 
Pásztó, 2019. október 18. 
 
  
         dr. Sándor Balázs  
                              jegyző 
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