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Tárgy: Leköszönő polgármester végkielégítésének
megállapítása és szabadságának megváltása

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!
A leköszönő polgármester végkielégítésének mértékéről a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/D. § paragrafusa rendelkezik, az
alábbiak szerint:
„225/D. § (1) A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási
jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69.
§ (1) bekezdés a) vagy f) pontja alapján szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének
megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb
háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Ez a juttatás nem illeti meg a
polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három
hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyt, akkor az e bekezdés szerinti juttatás időarányos részét vissza kell
fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.
(2) 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.”
A fentiek alapján a leköszönő polgármestert 3 havi illetményének megfelelő összegű 1.645.200,
- Ft végkielégítés illeti meg, ennek a járulékokkal növelt összeget 1.933.110, - Ft.
A Kttv. 225/I. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a kifizetés módjáról:
„225/I. § (1) 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 munkakör-átadási jegyzőkönyvet az előző és az új polgármester, a jegyző,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője írja alá.

(2) A 225/D. § (1) bekezdése szerinti juttatás összege akkor fizethető ki, ha a munkakör
átadása nyolc munkanapon belül megtörtént. A nyolc munkanapon túli átadás esetén az új
polgármester a kifizetést akkor engedélyezi, ha a mulasztásnak alapos oka volt, és a munkaköri
átadás megtörtént. Vita esetén az érintett a közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordulhat.”
Szegvári Ernőné leköszönő polgármesternek 2020. évre 4 nap ki nem vett szabadsága maradt,
melyet meg kell váltani. Ennek az összege 109.680.- Ft, melynek járulékkal növelt összege
128.874.- Ft.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és
hozza meg döntését.
Kiszombor, 2020. február 20.
Tisztelettel:
Szirbik Imre
alpolgármester

