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Előterjesztés
a leköszönő polgármester, alpolgármester részére végkielégítés összegének megállapítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A leköszönő polgármestere, alpolgármesterre vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvénynek (továbbiakban: Kttv.) tartalmaznak rendelkezéseket.
Az Mötv. 69. § (1) bekezdés a ) pontja rendelkezése szerint a polgármester e tisztsége megszűnik az új
polgármester megválasztásával.
Az Mötv. 76. § a) pontja értelmében az alpolgármester e tisztsége megszűnik a megválasztását követő helyi
önkormányzati általános választás napján.
Fentiek értelmében Sztán István polgármesteri tisztsége, Kovács Tamás főállású alpolgármesteri tisztsége 2019.
október 13-án megszűnt.
Az Mötv. 73. § értelmében a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.
Az Mötv. 79. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester
jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármesterhelyettesre is megfelelően alkalmazni kell.
A Kttv. 225/I. § (1) rendelkezése szerint a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését
követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az
alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személynek. A munkakörátadási jegyzőkönyvet az előző és az új polgármester, a jegyző, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
vezetője írja alá.
A polgármesteri munkakör átadása 2019. október 21-én a Pest Megyei Kormányhivatal megbízottja,
meghatalmazottja jelenlétében megtörtént.
A Kttv. 225/D. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a polgármester, alpolgármester jogviszonya az új
(al)polgármester megválasztásával szűnt meg és e tisztségét legalább két évig töltötte be, úgy végkielégítésre
jogosult, ennek összege háromhavi illetményének megfelelő összeg. Ezt az összeget az új képviselő-testület
további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészítheti. A törvény a végkielégítésből kizárja
az érintett leköszönő polgármestert, aki országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Azon polgármester, aki a tisztsége megszűnését követő három hónapban létesít
országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, úgy a végkielégítésének
(kiegészítéssel együtt) időarányos részét vissza kell fizetnie.

A (2) bekezdés rendelkezése értelmében ha a főállású alpolgármestert a képviselő-testület az alakuló ülésén nem,
de az azt követő három hónapon belül megválasztja főállású alpolgármesternek, akkor az (1) bekezdés szerinti
juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek
számít.
Fenti rendelkezések alapján Sztán István polgármester és Kovács Tamás alpolgármester három-három havi
illetményének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi
határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzat képviselő testülete megállapítja, hogy Sztán István leköszönő polgármester – akinek
az Mötv. 69. § (1) a ) pontja rendelkezése szerint tisztsége 2019. október 13-án megszűnt az új polgármester
megválasztásával – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján,
végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatásra, azaz bruttó 1.869.900.- Ft összegre
jogosult.
A szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.)
önkormányzati rendelet „Működési tartalékon” rendelkezésre áll.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
2. Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzat képviselő testülete megállapítja, hogy Kovács Tamás leköszönő alpolgármester –
akinek az Mötv. 76. § a) pontja értelmében tisztsége megszűnt 2019. október 13-án, a megválasztását követő
helyi önkormányzati általános választás napján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/D. § (1) bekezdése alapján, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatásra, azaz
bruttó 1.507.800.- Ft összegre jogosult.
A szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.)
önkormányzati rendelet „Működési tartalékon” rendelkezésre áll.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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