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Zebegény Község Képviselő-testületének 2022.06.23. napján tartandó ülésére
Polgármester lemondása és a munkakör átadása átvétele
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69.§. (2)
bekezdésében foglaltak alapján polgármesteri tisztségemről 2022. július 01. napjával
lemondok. Döntésemet megromlott egészségi állapotom és gyógyulásom várható elhúzódása
miatt a település működése érdekében hoztam meg.
Kérem az idézett jogszabályi hely alapján döntésemről a képviselő-testületet tájékoztatni
szíveskedjék!
További, a település érdekében kifejtett munkájukhoz sok sikert kívánok!
Üdvözlettel:
Hutter Jánosné
Polgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 69. § (2) A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és
működési szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek
adja át, részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az általa meghatározott, a lemondást
követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének
napjával szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén ismertetni kell.
Az Mötv. a lemondás kapcsán nem rendelkezik végkielégítésről, ugyanakkor a Kttv. 225/D. §ának (1) bekezdése kimondja, hogy a polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte
(2013. január 6. – folyamatos), és foglalkoztatási jogviszonya az Mötv. 69. §-a (1)
bekezdésének a) vagy f) pontjai alapján, azaz az új polgármester megválasztásával vagy a
tisztségről történő lemondással 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.
A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000.IX.27.) BM
rendelet:
1. § (1) A Pttv. 13. §-ának (4) bekezdése szerint készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az átadó polgármester e tisztsége megszűnésének időpontját, az átadás-átvétel, illetőleg a
jegyzőkönyv készítésének időpontját és helyét, valamint a jelenlévők nevét;
b) az átadó polgármesternél lévő ügyek iratainak a felsorolását, az azokat tartalmazó mellékletre
utalással, valamint a polgármesternél lévő minősített iratokat a titkos ügykezelési szabályoknak
megfelelő tételes felsorolásban;
c) a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó, folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolását;
d) az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatosan:
1. tájékoztatást az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a tartozásokról és
követelésekről, végeztél
2. tájékoztatást az önkormányzat hitelállományáról;
e) a polgármester birtokában lévő hivatali bélyegzők felsorolását, lenyomatát és a szigorú
számadású nyomtatványok felsorolását;
f) a polgármester személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai (mobiltelefon,
számítógép, számológép, személygépkocsi stb.) felsorolását;
g) az irodai berendezés leltár szerinti számbavételét;
h) a személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és
más kiadványok felsorolását;
i) tájékoztatást a folyamatban lévő tárgyalásokról;
j) a jelenlévők által az átadáshoz feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tényeket és
megállapításokat;
k) tájékoztatást a folyamatban lévő peres ügyekről;
l) * az átadó polgármester, az átvevő polgármester, a jegyző és a fővárosi és megyei
kormányhivatalt vezető kormánymegbízott aláírását, ahol az átadásban a Pttv. 13. § (4)
bekezdésében meghatározott más személy az átvevő, annak aláírását.
(2) A jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg át kell tekinteni a következő dokumentumokat:
a) a gazdasági programot, valamint az adott választási ciklust érintő költségvetési koncepciókat,
költségvetési és zárszámadási rendeleteket, valamint az éves és féléves beszámolókat;
b) az önkormányzat aktuális (éves) vagyonmérlegét és a vagyonkataszterét;
c) az önkormányzati társulásokra vonatkozó megállapodásokat;
d) a polgármester által aláírt szerződéseket, kötelezettségvállalásokat.
Az aktuális adatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Amennyiben az adatok mennyisége ezt
indokolja, külön mellékletként csatolható a jegyzőkönyvhöz.
2. § * A jegyzőkönyvet öt példányban kell elkészíteni, s abból egy-egy példányt az átadónak,
az átvevőnek, a jegyzőnek, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint az irattárnak kell
átadni.
Az átadáson jelen van: átadó polgármester, átvevő polgármester (hiányában SZMSZ
szerint alpolgármester, TB elnök), jegyző és a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi
főosztályának dolgozója.

Az átadás 8 munkanapon belül kell megtörténnie, a törvényességi referenssel egyeztetve
július 6. vagy 7. napján kerülhet sor.
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.
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.
69. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik:
a) az új polgármester megválasztásával;
b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható;
c) az összeférhetetlenség kimondásával;
d) méltatlanság megállapításával;
e) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős
bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával;
f) a tisztségről történő lemondással;
g) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával;
h) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó
határozatával;
i) halálával.
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
Nincs!
3.) Jogszabályi háttér:
Fentiek szerint.
4.) Költségvonzata:
Bruttó 650 e Ft x 3 = 1.950.000,- Ft + munkaadói járulékok.

Ki nem vett szabadság megváltása 2019. október 13-tól 2022. július 1. napjáig nyilvántartásunk
alapján 63 nap.
5.) Határozati javaslat:
A jogszabály értelmében végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű
juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek
megfelelő összeggel kiegészíthet.
A képviselő-testület döntésének megfelelően a további illetmény megállapítás, mely esetben az
ülésen kerül megfogalmazásra.
Zebegény, 2022. június 21.

Bahil Emilné dr. sk.
jegyző

