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ELŐTERJESZTÉS 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
2014. DECEMBER 18. NAPJÁN TARTANDÓ  ÜLÉSÉRE 

 
Tárgy:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések  
  
Tisztelt Közgyűlés ! 

 
A 2014. október 22. napján megtartott alakuló ülésen a közgyűlés a 248/2014. (X.22.) 
határozatával - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71. § (2) bekezdésére és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(továbbiakban: Kttv.)  224. § (1)-(3) bekezdéseire – Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
illetményét bruttó 747.900,- Ft összegben állapította meg 2014. október 12. napjától.   

 
A 2014. december 12. napján hatályba lépett, az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 
2014. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Módosító tv.) módosította, illetve kiegészítette a Kttv-t 
is. A Kttv. kiegészült a VII/A. fejezettel, mely  a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási 
jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazza. E szabályok értelmében a 
polgármesterre alkalmazni kell – többek között - a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdéseit, mely alapján a 
polgármestert megilleti az idegennyelv-tudási pótlék.  

A közgyűlés napirendjén szerepel a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet és az azzal összefüggő rendeletek módosítása, valamint a 
Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatala tárgyában készült 
előterjesztés, melynek a Módosító tv. hatálybalépése okán történt kiegészítése is kifejti, hogy a 
Kttv. újonnan bevezetett szabályait alkalmazni kell a módosítás hatályba lépése és a 2014. október 
12. napja között létrejött jogviszonyokra is. 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, 
német nyelvből szakmai középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. alapján 
mindkét idegennyelv tudásáért nyelvpótlék jár, mely idegen nyelvenként középfokú nyelvvizsga 
esetében az illetményalap (38.650,-Ft)  60 %-a, azaz 23.190,- Ft.  

 
Fentiek alapján    Szemereyné Pataki Klaudia  polgármester illetményét módosítani kell   2014. 
október 12. napjától az  alábbiak szerint: 
      

        Illetmény (a helyettes államtitkár törvényben meghatározott alapilletménye +  
                          illetménykiegészítése + vezetői illetménypótléka)          747.878,- Ft 
  Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga (az illetményalap 60 %-a)          23.190,- Ft 
  Német szakmai középfokú „C” típusú nyelvvizsga (az illetményalap 60 %-a)   23.190,- Ft 
                                              Összesen:     bruttó        794.258,- Ft 
        Illetmény összesen kerekítve:  bruttó        794.300,- Ft 
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Az illetménymódosítással egyidejűleg módosítani kell a költségtérítés összegét is, mivel a 
polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. 
§ (6) bekezdése értelmében illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult.  Fentiek alapján a közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester részére 2014. 
október 12. napjától megállapított költségtérítést bruttó 119.145,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
 
A Kttv. 225/C. §-a alapján változott a polgármester szabadságára vonatkozó törvényi 
szabályozás is. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 2014. december 3-án a Jogi és Ügyrendi Bizottság – mint jelenleg az egyéb 
munkáltatói jogkör gyakorlója – felé már bejelentette, hogy  2014. december 22-31. között 5 
munkanap, 2015. január 26-30. között 5 munkanap, összesen 10 munkanap szabadságot kíván 
igénybe venni. 
A Kttv. újonnan beiktatott 225/J. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés a polgármester 
foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával 
kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. Ennek értelmében a közgyűlés dönt a polgármester 
szabadságolásával kapcsolatos kérdésekben. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti 
döntés meghozatalára. 
  
 
Kecskemét, 2014. december 15. 
 

 
 

                                                                                                                Dr. Határ Mária 
                                                                                                                          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
                /2014. (XII. 18.)  határozata 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói intézkedések  
  
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Határ Máriának, Kecskemét 
Megyei Jogú Város jegyzőjének 37.237-6/2014. számú fenti tárgyban készült előterjesztését és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1.)  A közgyűlés a 248/2014. (X.22.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.    A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményét 2014. október 12. 
napjától - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71. § (2) bekezdésére, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 224. § (1)-(3)bekezdéseire valamint a 141. §-ára - az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
        Illetmény (a helyettes államtitkár törvényben meghatározott alapilletménye +  
                          illetménykiegészítése + vezetői illetménypótléka)          747.878,- Ft 
  Angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga (az illetményalap 60 %-a)          23.190,- Ft 
  Német szakmai középfokú „C” típusú nyelvvizsga (az illetményalap 60 %-a)   23.190,- Ft 
                                              Összesen:     bruttó        794.258,- Ft 
        Illetmény összesen kerekítve:  bruttó        794.300,- Ft 

 
2. A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester költségtérítését 2014. október 12. 

napjától bruttó 119.145,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
     Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 
 

2.) A közgyűlés hozzájárul, hogy Szemereyné Pataki Klaudia polgármester  2014. december 22-31. 
között 5 munkanap, 2015. január 26-30. között 5 munkanap, összesen 10 munkanap szabadságot 
vegyen igénybe.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:Dr. Határ Mária jegyző 


