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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2019. november 29‐i nyilvános ülésére

Tárgy:

Lévai József szabadságmegváltása, végkielégítése

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Horváth Szilvia önkormányzati ügyintéző

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Gazdasági Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ‐TESTÜLET!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1)
bekezdése értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell
a Kttv. 107. §‐át. A Kttv. 107. § (2) bekezdése írja elő a munkáltató részére a kormányzati
szolgálati jogviszony megszűnésekor a ki nem adott arányos szabadság megváltását.
A Kttv. 225/K §. (1) bekezdése szerint a polgármesteren az alpolgármestert is érteni kell. Tehát
a főállású alpolgármester jogviszonyának megszűnésekor is alkalmazni kell a Kttv. 107. § (2)
bekezdését. Lévai József alpolgármester jogviszonya 2019. október 13‐án a törvény erejénél
fogva megszűnt és a 2019. évi helyi önkormányzati választáson nem választották újra. A
közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és
megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI.1.)
Kormányrendelet 2. § szerinti írásbeli értesítés hiányában új kormányzati szolgálati jogviszonyt
30 napon belül nem létesített, ezért a Kttv. 107. § (2) bekezdés b) pontja szerint az arányos
szabadságot a jogviszony megszűnését követő 40. napon kell megváltani.
Lévai József korábbi alpolgármestert 2019. január 1. napjától 2019. október 13. napjáig
időarányosan összesen 94 nap illette meg, amiből 35 nap szabadság került kivételre, tehát a
megváltandó szabadságnapok száma 59 nap, összegszerűen bruttó 1.704.083 Ft.
A Kttv. 225/D. § (1) bekezdés szerint a polgármester, ha tisztségét legalább két évig betöltötte
és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg,
végkielégítésként három havi illetménynek megfelelő összeg illeti meg. Ez a juttatás nem illeti
meg a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, polgármesteri, alpolgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyt létesít. A Kttv. 225/K §. (1) bekezdése szerint a polgármesteren az alpolgármestert is
érteni kell. A fentiek értelmében Lévai József korábbi alpolgármestert végkielégítésként 3 havi
illetményének megfelelő összeg illeti meg, melynek összege bruttó 1.884.600 Ft.
A szabadságmegváltás és a végkielégítés összege az általános tartalék terhére kerülne
kifizetésre.
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Kérem a Tisztelt Képviselő‐testület, hogy Lévai József szabadságmegváltásának, valamint
végkielégítésének kifizetését az általános tartalék terhére jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Lévai József
2019. október 13. napján megszűnt alpolgármesteri
jogviszonyához kapcsolódó, 59 nap megváltandó szabadságának
kifizetését elfogadja, melynek forrása Tapolca Város 2019. évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával
kapcsolatos
egyes
szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzat rendelet 7.
mellékletének I. Tartalék 1. Általános tartalék keret jogcíme.
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a
kifizetéshez szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Lévai József
2019. október 13. napján megszűnt alpolgármesteri
jogviszonyához kapcsolódó, 3 havi illetményének megfelelő
összegű végkielégítés kifizetését elfogadja, melynek forrása
Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.)
önkormányzat rendelet 7. mellékletének I. Tartalék 1. Általános
tartalék keret jogcíme.
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a
kifizetéshez szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Tapolca, 2019. november 20.
Dobó Zoltán
polgármester

