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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata főállású polgármestere, Solymosi Sándor foglalkoztatási 
jogviszonya 2019. október 13-án - a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 
időpontjában - megszűnik. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/I. § (1) bekezdése 
alapján a polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően 8 
munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában 
az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
személynek. 
 
A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM 
rendelet alapján a munkakör átadással összefüggésben felvételre kerülő jegyzőkönyv az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
a) Az átadó polgármester e tisztségének 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 kapcsolatban: 
1. tájékoztatást az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a tartozásokról, követelésekről, 
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 (ennek hiányában az alpolgármester, illetve a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személy), a jegyző és a megyei 
kormányhivatalt vezető kormánymegbízott aláírását. 
 
A jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg át kell tekinteni – és az aktuális adatokat a 
jegyzőkönyvben rögzíteni – a következő dokumentumokat:  
  

a) a gazdasági programot, valamint az adott választási ciklust (2014-2019) érintő 
költségvetési koncepciókat, a 2014-2019. évi költségvetési és zárszámadási 
rendeleteket (a módosításokat is), 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.  
 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalommal a választás napját követően 
aláírásra kerülő átadás-átvételi jegyzőkönyv összeállítása folyamatban van. 
  
 
A polgármestert a Kttv. 225/D. § (1) bekezdése szerint, ha e tisztségét legalább két évig 
betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatiról 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. Ugyanezen jogszabályhely rögzíti, hogy amennyiben a polgármester a 
foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő 3 hónapon belül létesít alpolgármesteri, 
polgármesteri, országgyűlési jogviszonyt, úgy a végkielégítés időarányos összegét köteles 
visszafizetni. A juttatás akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül 
megtörténik. A nyolc munkanapon túli átadás esetén az új polgármester a kifizetést akkor 
engedélyezi, ha a mulasztásnak alapos oka volt, és a munkaköri átadás megtörtént. A 
polgármesteri tisztség megszűnésével összefüggésben – tekintettel a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezésekre- az Önkormányzat eredeti, 2019. évi költségvetésről szóló rendeletben 
tervezésre kerültek a választással összefüggő végkielégítés maximális összegének kifizetéséhez 
szükséges személyi juttatás kiadási előirányzatai.  
 
A települési képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló helyi rendelet (23/2010. (X. 29.) számú 
önkormányzati rendelet ) 2/A § (1) bekezdés alapján a képviselők, és a bizottság nem képviselő 
tagja is, megbízatásuk idejére természetbeni juttatásként az Önkormányzat tulajdonát képező 
hordozható számítógépet kaptak (Toshiba C50-B-149 Notebook), melyek biztonságos 
működéséhez szükséges tartozékokat, működésükhöz szükséges szoftvereket térítésmentesen 
biztosította az Önkormányzat. A számítógépek nyilvántartási értéke már 0-Ft, a beszerzésük 
2014.évben történt. 
 
A 2019. évi helyi képviselő választásokat megelőzően a polgármester szakértői javaslatot kért 
az eszközök jelenlegi piaci értékének becslése érdekében. Mivel a szakértői javaslat az 
eszközök értékét darabonként néhány eFt (5 eFt alatti) összegben határozta meg, továbbá 
tekintettel arra, hogy azok további hatékony üzemképes állapotának fenntartása 
költséghatékonyan nem biztosítható, ezért a polgármester elrendelte az eszközök selejtezését, 
mely eljárás dokumentált lezárását követően az eszközök a jelenlegi használóik számára 
térítésmentesen felajánlásra kerülnek.  



Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelet 12.§ (4) 
bekezdése alapján a selejtezett eszközök tekintetében a polgármester önállóan gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat. 
 
A polgármester személyes használatában lévő mobil telefonkészülék beszerzése közel 2 éve 
történt. Az eszköz nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft, mivel kis értékű eszközként került 
beszerzésre. Tekintettel arra, hogy az eszköz a használó igényeinek megfelelően lett 
beszerezve, azon a hivatali alkalmazás és dokumentum adatok mellett értelemszerűen 
személyes adatok is tárolásra kerültek, így javasolt az eszközt értékesítésre a használója részére 
felajánlani. A szakértő által javasolt piaci érték nagyságrendileg 15-20 % összegében 15 000-
Ft értéken. Erre vonatkozó javaslat kerül az előterjesztésben rögzítésre. 
 
A tájékoztatóban ismertetett információk szerint kérem az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását! 

 
 

1. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármesteri 
munkakör átadás-átvételére vonatkozó tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 
 

2. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Képviselő-
testület és annak Bizottságai tagjainak rendelkezésére bocsátott mobil számítógép 
eszközök folyamatban lévő selejtezésére vonatkozó tájékoztatást. A Képviselő-testület a 
polgármester személyes használatába adott önkormányzati tulajdonú Apple iPhone8 
mobil telefon eszköz megvásárlására vonatkozóan 15 000 eFt összegű eladási árat hagy 
jóvá.  
 
Határidő:  Képviselő-testületi és bizottsági tagi eszközök selejtezése tekintetében 2019. 09. 

30., a polgármester használatában lévő mobil telefonkészülék használó részére 
történő értékesítése tekintetében 2019. 10. 11.. 

Felelős:  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 12. 
 
 
  

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 jegyző 


