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Tisztelt Képviselő-testület!

Á Magyatország he\,i Önkormányzatakől szŐ|Ő 2011. évi CLxXxx. törvény (továbbiakban:l\{Örv,) 71, § (2) t'ekezdés alaPjan a 1eqrei jogri város p"rs"á;.i"J,"i"iurárosi kerüetiÖnkormánYzat Polgármestere Áegbízatásának' Ídőtartamáia iravonta illetrnényre jogosult,amelYnek Összege megegYezik az állámútkának a l.özp;"o }ur-ig" zgatasiszervekról, valamint aI(ormánY tagai és az államtitkárok iogáIásátő szőlő törvényben megharátozott

:il§,ff:Yéből, 
illetménykiegészítéséből d "vezetői 

illetménypótlélúbál iló ilJtrné.,yér.k
Á 30000 fő lakosságszám feletti telePtilés polgármestere esetében a polgármestet illetrrré nye a 71.
§ (2) bekezdésben meghatatozott ösJes 80oÁ-a.
Az ál]amdtkár illetményének össze8é 

' ^"zoto. 
évi XI-III. törvény 51. § (1) bekezdése állapiq^ 

^.r.Az államtitkár alaPille6P§lYébÓ| iletnénykiegeszítéséből, vezetői illetrnénypótlékából áltóillennényén ek 80oh-a:7 97 .7 00 F t.

Á polg'árrnesterre alkalmazni kell a 2011. évi CxCfX törvény 141. § (1)-(9) bekezdéseit, amelyekaz idegennYelv-tudási Pótlékra vonatkoznak. Matkovicrr-]iorr" p;üil;ter 
-német 

nyelvbőlfelsófokú nYelwizsgáva\ lngol és orosz ny_elvből k<;zépfoú nyelwizsgával rendelkezik. Mind ahárom nYelr,'vizsgáért a jőgszabály ctárncten 
1),.r"n",reri l1 "Egy i.r.áror..i komplexnYelwizsga, a kőzúsztvis.et9i_ru9trnéÁya]ap l}OYo-a: r-ttá 38.650 pt, kJúő középfokú komplex

;L.jffir,Ti.;rf;:o.r*'selői 
illetrnéoyÁ"p 60oh-a, 2+ bruttő zs.igo rt,- i;ro 46.380 Fq

Az MÖw, 71, § (6) bekezdése értelmében a.polgárrrrestet költségtédtéste iogosulg ane|y azilletrnényén ek 7 SoÁ-ában meghatátozott összeg.

Yác,2019. októbet 24.

dr. Grmela Judit s.k.
aliegyző

1.

Határozzti javaslat

Vác Város Önkormán}'zat KéPviselő-testiilete Matkovich Ilona polgáffiesteí illennényétbruttó 797,700 Ft-ban (téiszázkiencvenhétezer-hétszáz forint), költségtédtését azilletnénYének 7loh-ában, bnrttó 719.655,- Ft-ban (egyszáztizerrkilencezet -batszázöwenötfodnQ állapíqa meg.
Á Polgárme§ter ezen feltil a kÖztisztyiselőket megillető nyelvpótléka jogosulg melynekösszege bruttó: 85.030 Ft (nyolcvanötezet-harrninJforint) 
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