
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv)          
74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,            
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert         
választ, illetve több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert          
saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával            
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.  
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján az alpolgármester a polgármester irányításával látja el            
feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 
75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester            
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban         
történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.  

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület 

Bakai-Nagy Zita 

Orosz Anna 

Barabás Richárd képviselőket főállású alpolgármesternek válassza meg. 

Mötv 75. § (2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem              
tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de           
a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül             
választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott         
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület 

Hintsch Györgyöt, mint nem képviselő, főállású alpolgármestert válassza meg. 

II. 
Az Mötv. 80. §-a határozza meg a főállású alpolgármester havi illetményének és költségtérítésének             
megállapítására vonatkozó szabályokat, melynek (1) bekezdése szerint a főállású alpolgármester          
illetményének összegét a polgármester illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a           
képviselő-testület állapítja meg, ugyanezen szakasz (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester           
havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

Az Mötv. 71.§-a állapítja meg a fővárosi kerületi polgármester illetményét, oly módon, hogy az              
megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai            
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Törvény)           



meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és a vezetői illetménypótlékából álló        
illetményének összegével.” 

Fentiek alapján a fővárosi kerületi polgármester havi bruttó illetménye – a kerekítés szabályaira is              
figyelemmel – 997.200,–Ft, melyből kiindulva Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda          
Önkormányzata főállású alpolgármestereinek 2019. évi illetményét a képviselő-testület        
698.000,-897.500,–Ft közötti összegben állapíthatja meg. 
  
Ennek megfelelően javaslom, hogy Bakai-Nagy Zita, Orosz Anna, Barabás Richárd, Hintsch           
György alpolgármesterek havi bruttó illetménye a fővárosi kerületi polgármester havi bruttó           
illetményének 90%-a, vagyis 897.500,–Ft legyen. 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXVIX. törvény (továbbiakban: Kttv) VII/A.           
Fejezete tartalmazza a polgármester és alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó         
különös rendelkezéseket. A 225/K. § (1) szerint, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a              
polgármesteren az alpolgármestert is érteni kell. 
  
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kttv. 225/L §-a alapján az alpolgármester            
idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. A Kttv. 141. § (6) bekezdése értelmében az angol, francia,             
német, arab, kínai és orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár. 
A polgármester és alpolgármesterek pótlékainak számításánál az önkormányzat által 1/2019. (I.           
22.) XI.ÖK. rendeletben elfogadott 51.000,–Ft-os illetményalapot vesszük figyelembe. 
 
1.) 
Bakai-Nagy Zita alpolgármester asszony angol nyelvből államilag elismert komplex középfokú          
nyelvvizsgával rendelkezik. 
A Kttv. 141. § szakasz (6) bekezdésének b) pontja alapján komplex középfokú (B2) nyelvvizsga              
esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 60%-a. 
  
Bakai-Nagy Zita alpolgármester asszony idegennyelv-tudási pótléka havi bruttó 30.600,–Ft, így          
havi bruttó illetménye (897.500,–Ft+30.600,–Ft) 928.100,–Ft, költségtérítése ennek megfelelően        
havi bruttó 139.200,–Ft. 
  
2.) 
Orosz Anna alpolgármester asszony komplex felsőfokú angol, és komplex középfokú francia           
állami nyelvvizsgával rendelkezik. 
A Kttv. 141. § (6) bekezdés a) pontja értelmében komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében az               
idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 100%-a, ugyanezen bekezdés b) pontja alapján           
komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az idegennyelv-tudási pótlék mértéke az          
illetményalap 60%-a. 

  



Orosz Anna alpolgármester asszony havi bruttó 81.600,–Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult,          
így havi bruttó illetménye (897.500,–Ft+81.600,–Ft) 979.100,–Ft, költségtérítése ennek        
megfelelően havi bruttó 146.900,–Ft. 
  
3.) 
Barabás Richárd alpolgármester úr komplex középfokú angol állami nyelvvizsgával rendelkezik. 
A Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az               
idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 60%-a. 

  
Barabás Richárd alpolgármester úr havi bruttó 30.600,–Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult,          
így havi bruttó illetménye (897.500,–Ft+30.600,–Ft) 928.100,–Ft, költségtérítése ennek        
megfelelően havi bruttó 139.200,–Ft. 
  
4.) 
Hintsch György alpolgármester úr komplex középfokú német állami nyelvvizsgával rendelkezik. 
A Kttv. 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az               
idegennyelv-tudási pótlék mértéke az illetményalap 60%-a. 

  
Hintsch György alpolgármester úr havi bruttó 30.600,–Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, így           
havi bruttó illetménye (897.500,–Ft+30.600,–Ft) 928.100,–Ft, költségtérítése ennek megfelelően        
havi bruttó 139.200,–Ft. 
  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el. 
  
  
Budapest, 2019. október  29. 
  
  
  
                                                                                        dr. László Imre  

 

  

 
 
 
 
 
 


