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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. február 16-án tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének                    

módosítása 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A közgyűlés a 2014. október 22-i alakuló ülésén, a 251/2014. (X.22.) határozatával fogadta el a 

főállású alpolgármesterek illetményét, a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 

és a költségtérítést. 

 

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

Mötv.) 80. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főállású alpolgármester illetményének 

összegét a polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja 

meg. 2017. január 1. napjától módosult az Mötv. 71. § (2) bekezdése, a polgármesterek 

illetménye emelkedett, ezért az alpolgármesterek illetményét módosítani szükséges. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás főállású alpolgármester illetményét a polgármesteri 

illetmény (997.200,- Ft) 90 %-ában, kerekítve bruttó 897.500,- Ft/hó összegben, Mák 

Kornél főállású alpolgármester illetményét pedig a polgármesteri illetmény 80%-ában, 

kerekítve 797.800,- Ft/hó összegben állapítsa meg 2017. január 1. napjától. (A közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdése és a 225/L. § (1) 

bekezdése a főállású alpolgármesterre is alkalmazni rendeli a Kttv. 131. § (1) bekezdését, amely 

szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.) 

 

A főállású alpolgármesterre is alkalmazni kell továbbá a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdéseit, 

amelyek az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkoznak. Mák Kornél alpolgármester angol és 

német nyelvből is államilag elismert, középfokú komplex B2 típusú egyházi szaknyelvi  

nyelvvizsgával rendelkezik. A Kttv. hivatkozott jogszabályi rendelkezése értelmében mindkét 

nyelvtudásért nyelvpótlék jár, melynek összege az illetményalap (38.650 Ft) 60%-a, azaz 

23.190 Ft.  

 

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

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

alapján a nyelvpótlék megilleti ugyan az alpolgármestert, de az nem része az illetményének.   

 

 



Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármesterek részére 

tiszteletdíjat állapít meg a képviselő-testület, amely a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának 70-90 %-áig terjedhet. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

megegyezik a főállású polgármester illetményének felével. 

 

A jogszabályi rendelkezések figyelembevételével javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy  

 

Dr. Homoki Tamás és Gaál József társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 

a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának (498.600,- Ft) 90 %-ában, bruttó 

448.740,- Ft/hó összegben állapítsa meg. 

 

A Mötv. 80. § (3) bekezdése rendelkezik az alpolgármesterek költségtérítéséről, mely szerint a 

főállású alpolgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, 

tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

 

Fentiek alapján 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás főállású alpolgármester költségtérítésének összegét az 

illetménye 15 %-ában, bruttó 134.625,- Ft/hó összegben, Mák Kornél főállású 

alpolgármester költségtérítésének összegét az illetménye 15 %-ában, bruttó 119.670,- Ft/hó 

összegben, 

 

Dr. Homoki Tamás és Gaál József társadalmi megbízatású alpolgármesterek 

költségtérítésének összegét a tiszteletdíjuk 15 %-ában, bruttó 67.311,- Ft/hó összegben  

kell megállapítania a közgyűlésnek. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Kecskemét, 2017. január 16. 

 

 

  

                                                                                                     Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                               polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

                /2017. (II. 16.) határozata 

     Az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítása  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármester 2642-2/2017. számú fenti tárgyban készült előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a 251/2014. (X.22.) határozatának 1., 2. és 3. pontjait a következőképpen 

módosítja: 



 

1.)  A közgyűlés   

Dr. Szeberényi Gyula Tamás főállású alpolgármester illetményét a polgármesteri illetmény 

(997.200,- Ft) 90 %-ában, bruttó 897.500,- Ft/hó összegben, Mák Kornél főállású 

alpolgármester illetményét a polgármesteri illetmény 80 %-ában, bruttó 797.800,- Ft/hó 

összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától. 

 

Mák Kornél alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának mértéke 2017. január 1-től: 

államilag elismert, angol középfokú komplex B2 típusú egyházi szaknyelvi nyelvvizsga:  

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

államilag elismert, német középfokú komplex B2 típusú egyházi szaknyelvi nyelvvizsga:  

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

 

2.) A közgyűlés    

Dr. Homoki Tamás és Gaál József társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját 

a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának (498.600,- Ft) 90 %-ában, bruttó  

448.740,- Ft/hó összegben állapítja meg 2017. január 1-től.   

 

3.) A közgyűlés  

 

a) Dr. Szeberényi Gyula Tamás főállású alpolgármester költségtérítését illetménye 15 %-

ában, bruttó 134.625,- Ft/hó összegben, Mák Kornél főállású alpolgármester 

költségtérítésének összegét az illetménye 15 %-ában, bruttó 119.670,- Ft/hó összegben, 

 

b) Dr. Homoki Tamás és Gaál József társadalmi megbízatású alpolgármesterek 

költségtérítését tiszteletdíjuk 15 %-ában, bruttó 67.311,- Ft/hó összegben 

állapítja meg 2017. január 1-től.  

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


