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Előterjesztés címe: A polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének, valamint 2023. január
1. napjától járó idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

Az előterjesztés tartalma: A polgármester előző évben igénybe vett, valamint a 2023-ban igénybevehető szabadságának 
és a 2023.01.01-tői érvényes illetményének megállapítása.
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Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
2023. január havi munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: A polgármester előző évben igénybe vett és 2023. évi szabadsága mértékének, valamint 2023. 
január 1. napjától járó idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint a polgármester felett munkáltatói jogkört 
gyakorlónak, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényből (a továbbiakban: Kttv.) 
adódó kötelezettsége a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és 
szabadságütemezésének j óváhagyása.

I. Göd város polgármestere szabadság-ütemtervének jóváhagyása

A Kttv. szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, 
melyek között rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, melynek 
értelmében:
„225/C. §(1)A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap  pótszabadságba 
jogosult.

ütemezését. A szabadságot az ütemezésben fogatoknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester 
a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja A polgármester a szabadságot az 
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal 
megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig ajegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben 
igénybe vett szabadságának mértékét, és aki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni 
vagy kiadni. ”

Balogh Csaba polgármesternek 2022. évről 21 nap szabadsága maradt. 2023. évre 39 nap a jogszabály 
szerint megállapított szabadsága, így idén összesen 60 nap szabadsággal rendelkezhet. Hogy milyen 
ütemezésben kívánja az igazgatási szünet feletti szabadságnapjait igénybe venni, azt a Képviselő
testület a polgármester 2023. 02. 08-ig tartó távolléte miatti előterjesztés hiányában nem tudja jelen ülés 
keretében határozatba foglalni, arról a Képviselő-testület a februári ülésén hozhat döntést.

Határozati javaslat:

.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testüiete

a) megállapítja, hogy Balogh Csaba polgármester 2022. évben a részére járó összesen 51 nap 
szabadságból 30 nap szabadságot használt fel, 21 nap szabadságot nem vett igénybe;

b) megállapítja továbbá, hogy Balogh Csaba polgármester részére 2023. évben 25 nap 
alapszabadság és 14 nap pótszabadság (összesen: 39 nap) jár, melyhez hozzászámítva a
2022. évben igénybe nem vett 21 szabadságnapjai számát, mindösszesen: 60 nap szabadság 
illeti meg;

c) felkéri a polgármestert, hogy szabadságának 2023. évi ütemtervét a Képviselő-testület
2023. február havi munkaterv szerinti ülésére terjessze elő.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: a)-b) pontok: azonnal

c) pont: 2023. február 23.

II. Göd város polgármesterének idegennyelv-tudási pótlékának összegére vonatkozó változás

A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. január 1-i hatállyal Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6) bekezdései alapján, az ehhez 
kapcsolódó idegennyeÍvtudási pótlék pedig a Kttv. 141. § (l)-(9) bekezdései és 225/L. § (1) bekezdése 
szerint került megállapításra.

„ 141. § (1) bekezdése szerint, 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 (Cl) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100 %-a,
b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60 %-a,
c) komplex alapfokú (Bl) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15 %-a.
(7) Ha a kormánytisztviselő a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával 
rendelkezik, az (5) bekezdésbenfoglalt komplex nyelvvizsgára meghatározott mérték szerintjogosult anyelvpótlékra
(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%-ánakmegfelelő mértékű pótlékrajogosult.
(9) Ha az államigazgatási szerv - kivéve afelsőfokú 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 
kifizetettpénzügyi támogatás mértékét.
225/L § (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 3. § (4) bekezdését, a 6. § 1., 10., 
11., 16., 17., 18., 20a, 23., 25., 26., 31a pontját; a 9. § (l)-(3) bekezdését; a 10-12. §-t; a 13. § (2) bekezdését; a 15. §-t; a 
17. §-t; a 19. §-t; a 20. § (3) és (4) bekezdését; a 21-24. §-t; a 25. § (1) bekezdés első mondatát, (3) és (4), valamint (6) 
bekezdését; a 74. §-t; a 75. § (1) bekezdés a)-b) és j)-h) és k) pontját, (3) és (4) bekezdését; a 76. § (1) bekezdését; 79. §-t és 
a 79/A §-t; a 89. § (1) bekezdését; a 93. § (1) és (2) bekezdését; a 94. § (1) bekezdését; a 95. § (1) és (2), valamint (4) 
bekezdését; a 96. § (1) bekezdését; a 99. §-t; a 100. § (2) bekezdését, a 102. § (4) bekezdését, a 102/A §-t, a 103. § (4a) 
bekezdését; a 104. § (1) és (2), valamint (6) és (7) bekezdését, a 106. § (1) és (2) bekezdését, a 107. §-t, a 109-112. §-t; a 
113. § (1), (la) és (2) bekezdését; a 114. §-t; a 131. § (1) bekezdését; a 132. §-t; a 141. § (l)-(9) bekezdését; a 144. § (3) 
bekezdés a)-c) és e) pontját, valamint (4) és (6) bekezdését; a 145. §-t; a 146. §(1) és (3)-(7) bekezdését; a 147-149/A §-t; 
a 150-153/A §-t; a 156. §-t; a 157. § (1) és (2) bekezdését, a (3) bekezdés első mondatát és (4) bekezdését; a 158. §-t; a 
159. § (1) bekezdését; a 160. § (1) és (2), valamint (4) és (5) bekezdését; a 164. §-t, a 166-175. §-t; a 176. § (1) bekezdését; 
a 177. § (1) bekezdését; a 184. §(2)és(3) bekezdését; a 189. §-t; a 192. §-t; a232/A §-t, valamint a237. §-t. ”

Jogszabályi rendelkezés alapján a polgármester idegennyelv-tudási pótléka összegének 
meghatározásánál az illetményalap vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
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szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás értelmében az 
önkormányzat vonatkozó rendeletében meghatározott illetményalap (50.100, - Ft) lett figyelembe véve.

A Pest Megyei Kormányhivatal 2022.09.12-i tájékoztatása szerint Magyarország 2023. évi központi 
költségvetésről szóló, az Országgyűlés által 2022. július 19-én elfogadott 2022. évi XXV. törvény 65.§ 
(7) bekezdése 2023. január 1-től hatályos rendelkezése ezzel szemben kimondja, hogy „a polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyban a Költségvetési törvény 65.§ (1) bekezdése szerinti 38.650 Ft összegű 
illetményalapot kell alkalmazni.

A Képviselő-testület tehát 2023. január 1-étől nem számolhat a polgármester idegennyelv-tudási 
pótlékának megállapítása során az önkormányzati rendeletben rögzített magasabb összegben 
meghatározott illetményalappal.”

Balogh Csaba polgármester angol és francia nyelvekből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával.

Fentiekre tekintettel Göd város polgármesterének számított illetménye 2023. január 1-től az alábbiak 
szerint alakul:

Illetmény:
Idegennyelv-tudási pótlék:
Összesen:

bruttó 
bruttó 
bruttó

975.000.- Ft
46.380.- Ft

1.021.400.- Ft

(1.300.000.- Ft x 0,75) 
(2 x 38.650.-Ft x 0,60) 

(száz forintra kerekítve)

Költségtérítés összege: bruttó 146.250.- Ft (975.000.-Ft x 0,15)

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő szíves bizottsági támogatás és 
képviselő-testületi elfogadás céljából.

Határozati javaslat:

.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Balogh Csaba főállású polgármester részére a 223/2019, (X. 29.) önkormányzati határozattal 
megállapított illetmény és költségtérítés, továbbá idegennyelv-tudási pótlék havi összegét a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) és (6) 
bekezdései, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdése, 
141. § (l)-(9) bekezdései és 225/L. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) és (7) bekezdése alapján 2023. január 1. 
napjától az alábbiak szerint határozza meg:

Illetmény:
Idegennyelv-tudási pótlék:
Összesen:

bruttó 
bruttó 
bruttó

975.000.- Ft
46.380.- Ft

1.021.400.- Ft

(1.300.000.- Ft x 0,75) 
(2 x 38.650.- Ft x 0,60) 

(száz forintra kerekítve)

Költségtérítés összege: bruttó 146.250.- Ft (975.000.- Ft x 0,15)

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a személyi előirányzatok között 
tervezni szükséges.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. január 16.

Szilágyi László 
alpolgármester
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