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Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 

26. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános 
ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István 

Bernula Károlyné 
Fekete Sándorné 
Hugyik Károlyné 

     Kovács Jolán  
     Lipót Pál Józsefné 
     Maszel László 
     Tóth Pálné képviselık 
   

tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
      
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 9 tagja megjelent.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 

N a p i r e n d 
 
 

1., Polgármesteri foglalkozási jogviszony megszőnése 

  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 

 

   

 

          1., Polgármesteri foglalkozási jogviszony megszőnése 

 
Kriskó Jánosné  mb. jegyzı elmondja, hogy a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának 
megszőnésével kapcsolatban az 1994. évi LXIV. törvény, a köztisztviselık jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. tv., és a munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. rendelkezik. A 
korábbi évek joggyakorlatától eltérıen a napokba a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 
szakmai állásfoglalást adott ki, a településen felmerülı foglalkoztatási jogviszonyban álló 
polgármesterek munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A fıállású 
polgármester sajátos közszolgálati jogviszonya az új polgármester megválasztásával 
megszőnik. Ez a szabály érvényes arra az esetre is, ha a polgármester a választásokon ismét 
indul és újraválasztják. A fıállású polgármester jogviszony megszőnésekor ki kell fizetni 
részére mindazon járandóságokat, amelyek általában a jogviszony megszőnésével 
összefüggésben esedékesek, ezek: illetmény idıarányosan járó része, az igénybe nem vett 
szabadság pénzbeni megváltása, 2006. évre járó 13. havi illetmény idıarányos része. 
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Amennyiben a polgármestert újra választják, abban az esetben a 13. havi bér hátralévı része a 
következı év január havában válik esedékessé. A polgármester munkáltatója a Képviselı-
testület. A polgármester sajátos közszolgálati jogviszonyának megszőnésekor a részére 
esedékes járandóságok jogcímét és mértékét a munkáltató állapítja meg. A kifizetés a Munka 
Törvénykönyv 97.§-a szerint az utolsó munkában töltött napon esedékes. A fent leírtak 
alapján az alábbi jogcímeken kell a polgármester munkaviszonyának megszőnésével 
kapcsolatos kifizetéseket teljesíteni: 464.000,-Ft szabadság megváltás, 331.000,-Ft 13. havi 
bér idıarányos része, a kifizetés utáni járulékok 255.000,-Ft. Az elıirányzatok forrása a 
Ceglédi Regionális Szemétlerakó címszó alatt lévı pénzátadás, mert az ezzel kapcsolatos 
számlák csak december közepén jelennek meg és ha szükséges, akkor kell visszatenni a most 
kiadásként megjelenı 1.050.000,-Ft-ot. Ezen módosítások a 2006. III. negyedévi beszámoló 
elfogadásakor kerülnek módosításra a rendeletben. Kéri a testületet, hogy az elıterjesztés 
fogadja el.  
 
Fekete Sándorné képviselı logikusnak tartja és egyetért az elhangzottakkal. Ezt jogszabály 
írja elı, és más munkahelyen is így történik.   
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a testület 4 éves munkáját. Megállapítja, hogy 
egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 9 tagja, 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı 
határozatot hozta:  

 
     105/2006. (IX.26.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megállapítja, hogy Kravecz Lászlóné polgármester 
munkaviszonya megbízatásának lejártával 2006. szeptember 
30. napjával megszőnik.  
A munkaviszony megszőnésekor 2006. évi ki nem vett 
szabadságának megváltása 464.000,-Ft és az idıarányos 13. 
havi bér 331.000,-Ft kifizetését a Képviselı-testület 
engedélyezi. 
 
Határidı: 2006. december 31. 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
  

 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdést 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 17.15 órakor a rendkívüli nyilvános ülést bezárja.  

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 


