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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgármesterek illetményemelésére vonatkozó jogszabály módosítás miatt a képviselő-
testületnek – határozatban – kell döntenie a főállású polgármester illetménye és költségtérítése 
valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése ügyében. (a 
döntés nem opcionális, az illetményemelést a törvény állapította meg, a képviselő-testület 
döntése csupán a törvénynek való megfelelést szolgálja, valamint azt meg kell küldeni a 
Magyar Államkincstárnak) 
  
A Magyar Közlöny 235. számában jelent meg az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény, amely az alábbiak szerint módosította 
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt: 
„26. § (1) Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
(1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 
összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb 
juttatásokra jogosult. 
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 
forint. 
(4)  A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
 
 
Nelvvizsgapótlék: 
Farkas Attila polgármester angol nyelvből komplex középfokú (B2) nyelvvizsgával, német 
nyelvből komplex alapfokú (B1) nyelvvizsgával rendelkezik. Nyelvpótlék az alábbi 
jogszabályi rendelkezés alapján, alanyi jogon jár. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)  225/L. § (1) 
bekezdése alapján „A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell  
többek között a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdését. 
A Kttv. 141. § (5) bekezdése alapján „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. 
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Fentiek alapján a polgármestert az alábbi nyelvpótlékok illetik meg: 
- komplex középfokú (B2) nyelvvizsga alapján az illetményalap 60%-a, azaz havi bruttó 
23190.-Ft. 
- komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a azaz havi bruttó 5798.-
Ft. 
 
Fentiek alapján a polgármester illetménye nyelvpótlékkal: 873.988.-Ft. kerekítve: 874.000 Ft. 
 
Költségtérítés: 
A Mötv. 71. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult”. 
 
A költségtérítés összege nyelvpótlék nélküli illetményének 15%-a, azaz havi bruttó: 126.750.- 
Ft. 
 
Javaslom a polgármester illetményét 2022. Január 01. napjától havi bruttó 845.000.- Ft-ban 
költségtérítését pedig havi bruttó 126.750.-Ft-ban megállapítani. 
  
Kérem a határozati javaslat elfogadását.  
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester illetményét havi 
bruttó 845.000.-Ft-ban állapítja meg 2022. január 01. napjától.   
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármestert megillető 
nyelvpótlékot egy komplex középfokú (B2) nyelvvizsga alapján havi bruttó 23.190.- Ft-ban, 
és egy komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga alapján havi bruttó 5798.-Ft-ban állapítja meg 
2022. január 01. napjától.    
         
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas Attila polgármester költségtérítését 
illetményének 15%-ában, havi bruttó 126.750 Ft-ban állapítja meg 2022. január 01. napjától. 
 
 
Pásztó, 2022. január 07. 
 
 
 dr. Halász István 
                                                                                                 Ügyrendi Bizottság Elnöke 
  
  
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
dr. Sándor Balázs 
         jegyző 
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