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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményének és költségtérítésének 

módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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

§-a értelmében a polgármester jogviszonya „sajátos közszolgálati jogviszony”, felette a  

munkáltatói jogkört a közgyűlés gyakorolja. 

 

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

Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján a megyei jogú város polgármestere megbízatásának 

időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege a 2017. január 1-jén hatályba 

lépett módosítás szerint 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 központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-a szerint az államtitkár 

- alapilletménye az illetményalap (38.650 Ft) 12-szerese : 463.800,- Ft 

- illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a: 231.900 Ft 

- vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a: 301.470 Ft 

illetménye mindösszesen: 997.170 Ft. 

 

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése a főállású polgármesterre is alkalmazni rendeli a Kttv. 131. § (1) 

bekezdését, amely szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. 

 

Fentiek alapján Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményét 2017. január 1. 

napjától bruttó 997.200,- Ft/hó összegben kell megállapítania a közgyűlésnek. 

 

A polgármesterre alkalmazni kell továbbá a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdéseit, amelyek az 

idegennyelv-tudási pótlékra vonatkoznak. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester angol és 

német nyelvből is középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. hivatkozott jogszabályi 

rendelkezése értelmében mindkét nyelvtudásért nyelvpótlék jár, melynek összege változatlanul 

az illetményalap (38.650 Ft) 60%-a, azaz 23.190 Ft.  

 

A Kttv. 225/L. §-a értelmében a főállású polgármester esetében nem alkalmazható a Kttv. 131. § 

(2) bekezdése, amely szerint az illetménypótlék is a köztisztviselői illetmény része. A 

polgármester illetménye a fentiekben hivatkozott Mötv. 71. § (2) bekezdésében foglalt 



összetevőkből áll, így a nyelvpótlék megilleti ugyan a polgármestert, de az nem része az 

illetményének.   

 

Az illetménymódosítással egyidejűleg módosítani szükséges a költségtérítés összegét is. Az 

Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Fentiek alapján a közgyűlésnek Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester részére 2017. január 1. napjától bruttó 149.580,- Ft/hó összegű 

költségtérítést kell megállapítania. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti 

döntés meghozatalára. 

 

Kecskemét, 2017. január 16. 

 

 

                                                                                                                Dr. Határ Mária 

                                                                                                                          jegyző 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

                /2017. (II. 16.)  határozata 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Határ Mária jegyző 2642-1/2017. 

számú fenti tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a 327/2014. (XII. 18.) határozatával módosított 248/2014. (X.22.) határozatának 1. 

és 2. pontját a következőképpen módosítja: 

 

1.)  A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester illetményét 2017. január 1. 

napjától – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 71. § (2) bekezdésére, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. §-ra és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésére, továbbá 225/L. § (1) 

bekezdésére – bruttó 997.200,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke: 

angol középfokú nyelvvizsga (az illetményalap 60%-a)             23 190 Ft/hó 

német középfokú nyelvvizsga (az illetményalap 60%-a)            23 190 Ft/hó 

 

2.) A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester költségtérítését 2017. január 1. napjától 

illetményének 15 %-ában, bruttó 149.580,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Határ Mária 

 


