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ELŐTERJESZTÉS 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 22. napján tartandó alakuló ülésére 

 

Tárgy:  Tömör István polgármester, végkielégítésén felül, további juttatás 

megtárgyalása 

 

Előterjesztő:  Jurcsó János polgármester 

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző  

Előkészítette: Virág Anikó ügyintéző 

Melléklet: Határozat-tervezet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 64.§ (1) bekezdése alapján, a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 

megbízatásban látja el. 

 

Tömör István polgármester a 2014-2019. ciklusban főállásban látta el tisztségét, 

végkielégítésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Kttv. 225/D. § alapján Tömör 

István polgármestert háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégítés illeti meg. 

 

Az újonnan megválasztott Képviselő-testület a volt foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármesternek a végkielégítésen felül további háromhavi juttatást adhat. 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztést megvitatni és határozatukat meghozni 

szíveskedjenek. 

 

 

Balatonkenese, 2019. október 18. 

 

 

 

Jurcsó János s.k. 

  polgármester 

http://www.balatonkenese.hu/
mailto:hivatal@balatonkenese.hu
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Határozat tervezet 

 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (X. 22.) határozata 

 

Tömör István polgármester végkielégítésen felüli 3 havi juttatás 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tömör István 2014 -

2019. időszakban foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester részére 

végkielégítésén felül, további háromhavi juttatás kifizetését engedélyezi / nem 

engedélyezi. 

 

A Képviselő-testület felkéri Jurics Tamás jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Jurcsó János polgármester 
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