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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Tisztelt Képviselő-testület Bese Ferenc polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról szóló 445/2019. (XII. 03.) határozata szerint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és 

(6) bekezdése alapján Bese Ferenc főállású polgármestert megbízatásának időtartamára 2019. 

október 13. napjától, havonta bruttó 1 032 000,- Ft összegű illetmény és 154 800,- Ft összegű 

költségtérítés illeti meg. 

 

2020. február 11. napján megtartott ülésén a Tisztelt Képviselő-testület a Bese Ferenc 

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 445/2019. (XII. 03.) 

határozat I. pontjának módosításáról szóló 91/2020. (II.11.) határozatával - a Mötv. 71. § (2) 

és (6) bekezdése alapján – úgy döntött, hogy Bese Ferenc főállású polgármestert 

megbízatásának időtartamára 2019. október 13. napjától, havonta bruttó 997 200,- Ft összegű 

illetmény, 149 580,- Ft összegű költségtérítés és bruttó 34 785,- Ft idegen-nyelvtudási pótlék 

illeti meg. 

 

A polgármesterek illetményének és költségtérítésének összegét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a, a 

fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének illetményét e szakasz (2) bekezdése 

határozza meg. Az Mötv. 71. §-a 2022. január 1. napi hatállyal az egyes kulturális tárgyú és 

egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. §-ával módosításra 

került. 

A Mötv. 71. § (2) bekezdésének 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint: 

„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 

forint.” 

 

Polgármester úr német középfokú (B2) komplex típusú és angol középfokú (B2) írásbeli típusú 

államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. 

 

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

225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően 

alkalmazni kell többek között a 141. § (1)-(9) bekezdését, amely az idegennyelv-tudási 

pótlékra vonatkozik: 

„141. § (1) Ha a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv 

használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 

(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló 

bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. 

(3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is komplex 

felsőfokú (Cl) nyelvvizsgának minősül a kormánytisztviselő külföldön szerzett felsőfokú 

végzettsége és közigazgatási tárgyú szakképzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító 

továbbképzési, illetve vezetőképzési végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet 

eléri vagy meghaladja. 

(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói 

jogkör gyakorlója állapítja meg. 

(5) 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. 

(8) Ha a kormánytisztviselő ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző 

fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult. Ha 

ugyanazon idegen nyelvből különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával 

rendelkezik, alap- és középfok esetén az illetményalap 20%-ának, közép- és felsőfok 

esetén az illetményalap 40%-ának megfelelő mértékű pótlékra jogosult. 

(9) Ha az államigazgatási szerv - kivéve a felsőfokú szaknyelvi vizsgát - tanulmányi 

szerződés alapján pénzügyi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez, a 

kormánytisztviselő a (6) bekezdésben meghatározott idegennyelv-tudási pótlékra 

mindaddig nem jogosult, amíg a havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a 

tanulmányi szerződés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét.” 

 

Polgármester úr a bemutatott bizonyítványok alapján, két idegen nyelvből rendelkezik 

államilag elismert nyelvvizsgával: 

1. német középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, mely a fenti jogszabályi 

hivatkozások szerint 23 190,- Ft, idegennyelv-tudási pótlékra jogosít, továbbá 

2. angol középfokú (B2) írásbeli típusú nyelvvizsga, mely a fenti jogszabályi 

hivatkozások szerint 11 595,- Ft, idegennyelv-tudási pótlékra jogosít.  

A Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontja, (7) bekezdése és a bemutatott 

nyelvvizsgabizonyítványok alapján Polgármester úr havonta bruttó 34 785,- Ft idegennyelv-

tudási pótlékra jogosult. 

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

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege a bruttó 1 300 000,- Ft/hó 

illetmény figyelembevételével 195 000,- Ft. 

 

A Tisztelt Képviselő-testület Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról szóló 449/2019. (XII.03.) határozatával megbízatásának 

időtartamára Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményét bruttó 825 600,-Ft/hó, 

költségtérítését pedig 123 840,- Ft/hó összegben állapította meg. 

2020. február 11. napján megtartott ülésén a Tisztelt Képviselő-testület a 449/2019. (XII.03.) 

határozat I. pontjának módosításáról szóló 92/2020. (II.11.) határozata szerint megbízatásának 

időtartamára Fuchs Gyula főállású alpolgármester illetményét bruttó 797 800,- Ft/hó, 

költségtérítését pedig 119 670,- Ft/hó összegben állapította meg. 

 

Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 20/2020. (I.21.) határozatával rendelkezett a Tisztelt Képviselő-testület, 

melyben megbízatásának időtartamára Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester 

illetményét bruttó 825 600,-Ft/hó, költségtérítését pedig 123 840,- Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

A 2020. február 11. napján megtartott Képviselő-testületi ülésen Sinkovics Krisztián Ádám 

főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 20/2020. 

(I.21.) határozat I. pontja is módosításra került, a 93/2020. (II.11.) határozat szerint 



 

 

megbízatásának időtartamára Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester illetményét 

bruttó 797 800,- Ft/hó, költségtérítését 119 670,- Ft és a részére járó idegen-nyelvtudási 

pótlékot pedig bruttó 46 380,- Ft összegben állapította meg a Tisztelt Képviselő-testület.  

 

A Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét a 

polgármester illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a Képviselő-testület állapítja meg. A 

fent hivatkozott határozatok szerint a Képviselő-testület a főállású alpolgármester 

illetményének összegét a polgármester illetményének 80%-a összegben állapította meg. 

 

A Kttv. 131. § (1) bekezdése szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, 

így az alpolgármester illetményének havi összegére – a korábbi döntések szerinti 80 %-os 

mérték figyelembevételével - összesen bruttó 1 040 000,- Ft összegben teszek javaslatot. 

A Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege a bruttó 1 040 000,- 

Ft/hó illetmény figyelembevételével 156 000,- Ft. 

 

Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester úr a bemutatott bizonyítványok alapján, két idegen 

nyelvből rendelkezik államilag elismert nyelvvizsgával: 

1. Német középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, mely a fenti jogszabályi 

hivatkozások szerint 23 190,- Ft, idegennyelv-tudási pótlékra jogosít, továbbá 

2. Angol középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, mely a fenti jogszabályi hivatkozások 

szerint 23 190,- Ft, idegennyelv-tudási pótlékra jogosít.  

A Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontja és a bemutatott nyelvvizsgabizonyítványok alapján 

Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester úr havonta bruttó 46 380,- idegennyelv-tudási 

pótlékra jogosult. 

A Kttv. 131. § (1) bekezdése szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntés meghozatalát. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (I. 20.) határozata a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (2) bekezdése alapján Bese Ferenc László 

főállású polgármester illetményének összege 2022. január 1. napjától havonta 

bruttó 1 300 000,- Ft, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 34 785,- 

Ft, így összesen kerekítve Bese Ferenc László főállású polgármester 

1 334 800,- Ft összegű javadalmazásra jogosult. 

II.  az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján megállapítja, 

hogy Bese Ferenc László főállású polgármester havonta 195 000,- Ft összegű 

költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  



 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (I. 20.) határozata Fuchs Gyula Pál alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról 

A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester 

illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású polgármester 

illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 000,- Ft-ban 

állapítja meg. 

II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

megállapítja, hogy Fuchs Gyula Pál főállású alpolgármester havonta 156 000,- 

Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (I. 20.) határozata Sinkovics Krisztián Ádám alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról 

 

A Képviselő-testület  

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

80. § (1) bekezdése alapján Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester 

illetményét, 2022. január 1. napjától, Bese Ferenc László főállású polgármester 

illetménye 80 %-ának megfelelő összegben: havonta bruttó 1 040 000,- Ft-ban 

állapítja meg, idegen-nyelvtudási pótlékának összege bruttó 46 380,- Ft, így összesen 

kerekítve Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester 1 086 400,- Ft összegű 

javadalmazásra jogosult. 

II. az Mötv. 71. § (6) és 79. § (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján 

megállapítja, hogy Sinkovics Krisztián Ádám főállású alpolgármester havonta 156 

000,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

III. felkéri a jegyzőt az I. és II. pontban foglaltakkal kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 

Budapest, 2022. január 3.  

 

.......................................... 

Bótáné Vajai Zsuzsanna 

osztályvezető-helyettes 

az előterjesztés készítője 

.......................................... 

dr. Szabó Tibor 

jegyző 

előterjesztő 

 

 

 


