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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választását követően Batta Attila Viktor alpolgármester tisztsége a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 69.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján megszűnt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/D.§ (1)
és (2) bekezdései szerint:
„(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 Kttv. 225/K. (1) bekezdése szerint:
„Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés
elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell.”
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Fentiek alapján Batta Attila Viktort a törvény szerint 1.796.043 forint összegű végkielégítés illet
meg, melyet a Képviselő-testület további (három havi) 1.796.043 forinttal kiegészíthet.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Mezőtúr, 2019. október 31.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozata
Batta Attila Viktor végkielégítésének megállapításáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének b)
pontja alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/D.§ (1) bekezdésére – az alábbi határozatot hozza:
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Batta Attila Viktor részére a törvényben
meghatározott háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítését további három havi
illetményének megfelelő összeggel, azaz 1.796.043 Ft-tal javasolja kiegészíteni.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
A Képviselő-testület határozatáról értesül:
Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály,
Helyben
5. Képviselő-testület tagjai, Helyben
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Mezőtúr, 2019. november 07.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

