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Tisztelt Képviselő-testület!

Izsó Gábor városunk korábbi polgármestere 2019. október 22. napján a törvényben
meghatározott nyolc munkanapos határidőn belül a kormányhivatal munkatársa jelenlétében
átadta munkakörét Kálmán Tibor polgármester úrnak.

A leköszönő polgármester foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése - a munkakör átadása
mellett - a jogszabályokban meghatározott kölcsönös munkajogi elszámolási kötelezettséggel
is jár. Ennek keretében egyebek mellett szükségessé vált az igénybe nem vett szabadság
megváltása és kifizetése, valamint a polgármestert megillető végkielégítés folyósítása.

A leköszönő polgármester végkielégitéséről a közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Km.) 225:D. * (1) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:

(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 pontja alapján szűnt meg, végkielégítésként
háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a képviselő
testület további, legfdjebb háromhavi illetménynek megfWelő összeggel kiegészíthet. Ez
ajuttatás 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 képviselöi, alpolgármesteri vag polgármesteri Foglalkoztatási
jogviszonyt. akkor az e bekezdés szerinti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie.
és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

A felhivott jogszabályi rendelkezés alapján javaslom, hogy - Figyelemmel a három cikluson át
tartó sikeres és eredményes munkára ig - a képviselő-testület Izsó Gábor leköszönő
polgármester végkielégítésének háromhavi mértékét a törvényben meghatározott további
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háromhavi ifletményével egészítse ki. Ennek összege mindösszesen brit/tó 2.094.000forint.
(698.000 X 3 = 2.094.000)

A Kttv. 225/H. (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a képviselő-testület határozatával
jutalmat állapíthat meg a polgármesternek (alpolgármestemek) meghatározott időszakban
végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert
megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület dr. Pálmai Tamás leköszönő alpolgármester részére
eredményes munkája elismeréseként a hóromhavi ;iszíeleic/íjának megfelelő összegű, azaz
bnittó 942.300 jönni jutalmat állapítson meg. (‘314.000X3 = 942.300,)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatokat sziveskedjen elfogadni.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a közszolgálati tiszwiselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. (1) bekezdése alapján Úgy dönt, hogy Izsó Gábor
leköszönő polgármester végkielégítésének mértékét további háromhavi illetményének
megfelelő összeggel kiegészíti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségessé váló intézkedések megtételére.

Határidő; azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tiszwiselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/14. (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy dr. Pálmai
Tamás leköszönő alpolgármester részére mindösszesen háromhavi tiszteletdíjának
megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükségessé váló intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. október 25.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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