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E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. január 30-i rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített   többség szükséges!

Tárgy: Javaslat a polgármester illetményének megállapítására

Előterjesztő: Dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Pénzügyi fedezet: 011130 - Önkormányzatok és társulások általános
igazgatási

 tevékenysége 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás
jogi előadó aljegyző

Szász Andrea
költségvetési ügyintéző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselőtestület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  135/2014.  (X.  20.)  határozatával  az
alakuló ülésen megállapította Talabér Márta polgármester illetményét és költségtérítését. 

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény
módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt
(a  továbbiakban:  Kttv.),  ennek  keretében  szabályozta  a  polgármester,
alpolgármester  sajátos  közszolgálati  jogviszonyával  kapcsolatos
kérdéseket.  Ezen módosítás  alkalmazni  engedi  a polgármesterre  a Kttv.
141.  §-  (1)-(9)  bekezdéseit,  melyek  az  idegennyelv-tudási  pótlékra
vonatkozó szabályokat tartalmazzák. 
A Kttv. 141. §. (6) bekezdése szerint: „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 Kttv. 141. § (7) szerint: „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.” 

Talabér Márta polgármester német nyelvből felsőfokú szóbeli nyelvvizsgával rendelkezik, így
a fent idézett, az illetményt megállapító képviselő-testületi határozat meghozatalát követően
hatályba lépett jogszabályi rendelkezés alapján alanyi jogon megilleti az idegennyelv-tudási
pótlék, melynek mértéke a Kttv. 141. § (5) bekezdés a) pontja alapján az illetményalap 50%-a,
19.325,- Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!

Várpalota, 2015. január 28.

dr. Ignácz Anita Éva
jegyzőjegyző
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h a t á r o z a t o th a t á r o z a t o t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. január 30-

ától  Talabér  Márta  főállású  polgármester  illetményét  523.530,-  Ft-

ban,  idegennyelv-tudási  pótlékát  19.325,-  Ft-ban,  költségtérítését

78.530,- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő:azonnal

Felelős   :dr. Ignácz Anita Éva jegyző

A  végrehajtásban  közreműködik:  György  Beáta   személyzeti  és

szakoktatási szakreferens

Várpalota, 2015. január 30. 

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


