Paks város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. március 11-i ülésének
.1^.. napirendi pontja
Tárgy: A főállású alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. október 24-ei alakuló ülésén a 148/2019. (X.24.) Kt. számú
határozatával állapította meg Szántó Zoltán főállású alpolgármester illetményét és
költségtérítését.
A 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (továbbiakban Kttv.) Vll/A. fejezete
tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó

különös rendelkezéseket. A 225/L. § (1) bekezdése szerint a főállású alpolgármesterre is
alkalmazni kell a Kttv. 141. § (l)-(9) bekezdését, melyek az idegennyelv-tudási pótlékra
vonatkoznak.
Mivel Szántó Zoltán alpolgármester német nyelvből államilag elismert középfokú komplex
nyelvvizsgával rendelkezik, ezért részére idegennyelv-tudási pótlék került megállapításra a

Képviselő-testület

2019.
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pótlék

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1)

bekezdése szerinti illetményalap (38.650,- Ft) 60 %-ában került megállapításra, és az
illetményalap összege 2020. évben sem változott.
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete élve a törvényi lehetőséggel, mely szerint a
- az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkozatott
köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot,

2019. évben a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 44/2018.

(XI 1.28.) önkormányzati rendelet alapján 62.250,- Ft-ban, 2020. évben pedig a 3/2020.(1.24.)
önkormányzati rendelet alapján 68.475,- Ft-ban határozta meg. A köztisztviselők
illetménypótlékainak számításánál a magasabb összegű illetményalap az irányadó.

Az országban különböző joggyakorlat tapasztalható az alpolgármesterek nyelvpótlékénak
megállapítása tekintetében, ezért a kérdésben a Tolna Megyei Kormányhivatal szakmai
állásfoglalását kértük.

A Tolna Megyei Kormányhivatal szakmai álláspontja szerint az alpolgármester úr
idegennyelv-tudási pótléka megállapításánál is a Paksi Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői tekintetében alkalmazott megemelt összegű illetményalap alkalmazandó.

Fentieket figyelembe véve az alpolgármester úr részére 2019. október 24-től 2019.
december 31-ig a 2019-ben érvényes köztisztviselői illetményalap (62.250,- Ft) 60%-ában,
azaz 37.350 Ft-ban, 2020. január 1-jétől a 2020-ban érvényes köztisztviselői illetményalap

(68.475,- Ft) 60%-ában, azaz 41.085 Ft-ban kell megállapítani az idegennyelvtudásipótlékot.
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni!
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Határozati javaslat:

Paks Város Ön kormányzata Képviselő-testülete a 178/2019. (XI. 20.) Kt. számú határozattal
kiegészített 148/2019. (X.24.) Kt. számú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
3.

Paks Város Önkormányzata
alpolgármester részére

Szántó

Képviselő-testülete

Zoltán

3.1. 2019. október 24. napjától 2019. december 31. napjáig 37.350,- Ft/hó
3.2. 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 41.085,- Ft/hó
összegű idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.

Felelős: Szabó Péter polgár mester
Határidő: azonnal
Paks, 2020. február 28.
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