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TÁJÉKOZTATÓ 

a polgármester úr idegen-nyelvtudási pótléka ügyében 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Dr. Sütő László polgármester úr idegen-nyelvtudási pótléka megállapítása ügyében az 

alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Testületet: 

 

A Képviselő-testület 85/2015. (IV.16.) számú határozatával dr. Sütő László 

polgármester úr részére 2015. január 1. napi hatállyal havi bruttó 38.650 Ft idegen-

nyelvtudási pótlékot állapított meg. A Somogy Megyei Kormányhivatal a képviselő-

testületi határozattal szemben törvényességi felhívást tett, mely felhívást a képviselő-

testület elutasított, és fenntartotta a nyelvvizsga pótlékot megállapító határozatot. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal fenti döntés ellen, törvénysértésre hivatkozva 

keresetet nyújtott be a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, mert nem 

találta bizonyítottnak, hogy a Polgármester úr végzettsége megfelel a Kttv. 141. §. (3) 

bekezdésében foglaltaknak, ezért a 85/2016. (IV.16.) számú határozat hatályon kívül 

helyezését kérte. 

Marcali Város Önkormányzata, mint alperes fenti – a határozat hatályon kívül 

helyezését kérő - kereset elutasítását kérte, tekintettel arra, hogy határozata a 

jogszabályoknak megfelelt, mivel dr. Sütő László polgármester úr végzettsége alapján 

megfelel a Kttv. idegen-nyelvtudási pótlékra jogosító feltételeinek. 

 

A Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.019/2016/18/I számú 2016. 

október 19-én kelt jogerős ítéletével a Somogy Megyei Kormányhivatal keresetét 

elutasította, mivel a bíróság álláspontja szerint dr. Sütő László polgármester 

rendelkezett az idegen-nyelvtudási pótlék megállapításához szükséges jogosultsági 

feltételekkel, azt a jogszabály által megkívánt mértékben igazolta is, ezért az alperesi 

határozat - 85/5015.(IV.16.) – megfelelt a jogszabályoknak. 

 



A Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében a Somogy Megyei 

Kormányhivatalt 50.000 Ft perköltség alperes számára történő megfizetésére kötelezte, 

mely kötelezettségnek felperes 2016. november 3 - án eleget tett. 

 

Kérem fenti tájékoztató szíves tudomásulvételét.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester úr idegen-

nyelvtudási pótléka ügyében készült tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2016. december 9. 

 

 

 Bödőné Molnár Irén s.k. 

    jegyző 
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