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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat idegennyelv-tudási pótlék kifizetésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (PTtv) 13.§ (1) 
bekezdése kimondja, hogy a polgármesteri – természetesen az alpolgármestert is 
érteni kell – foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48.§ (6) bekezdés b.) 
pontját, valamint a jelenleg hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 141.§ (6) bekezdés b.) pontját.  
 
Ezen törvényi hivatkozások az illetménypótlékon belül szabályozzák az 
idegennyelv-tudási pótlékot. 
Ercsényi Tiborné és dr. Krepárt Tamás alpolgármesterek német illetve angol 
középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek, így a törvény alapján alanyi 
jogon jár részükre az idegennyelv-tudási pótlék. 
 
Évenkénti bontásban a csatolt táblázat tartalmazza a pótlékokat és a járulékokat. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsényi Tiborné és dr. 
Krepárt Tamás alpolgármesterek részére a német illetve angol középfokú 
komplex nyelvvizsga bizonyítványuk alapján, az alanyi jogon járó idegennyelv-
tudási pótlék kifizetését engedélyezi jogviszonyuk kezdetétől annak 
fennállásáig. 
 
A határozat mellékletét képező táblázat 2013. december 31-ig tartalmazza a 
pótlékok és járulékok összegét, melynek fedezetét az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendelet 11. melléklet 3.12. sorában szereplő működési célú 
általános tartalék terhére 2.139.000,-Ft összeg erejéig, a Polgármesteri Hivatal 
dologi kiadásai terhére 69.848,-Ft összeg erejéig biztosítja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosításakor az átcsoportosítást vezettesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
Budakalász, 2013. április 22. 

Rogán László polgármester 


