
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 52/2019. (X. 29.) MÖK határozat 
Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014-2019 időszakra 

megválasztott elnöke sajátos közszolgálati jogviszonyának megszűnése 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 2014-2019 időszakra megválasztott elnöke sajátos közszolgálati 
jogviszonyának megszűnése” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jogviszony megszűnésére tekintettel 
megállapítja, hogy a 14/2019. (II.15.) MÖK határozat 1. pontját figyelembe véve 
Polgárdy Imre Lajos 2019. évben 132 nap fel nem használt szabadsággal rendelkezik. 
 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 
a határozat mellékletét képező „TÁJÉKOZTATÓ a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének főállású elnöke választással létrejövő sajátos közszolgálati 
jogviszonyának megszűnéséről” okiratban foglaltak tartalommal rendelkező 
munkáltatói intézkedés kiadását állapítja meg.  

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző 

 Szöllősi János László s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés korelnöke megyei jegyző 

A kiadmány hiteléül: 



52/2019. (X. 29.) MÖK határozat melléklete 

 

Veszprém  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-000, Fax: (88)545-012 

Iktatószám:  

 

Kormányzati funkció szerinti alaptevékenység megjelölése: 011130 Önkormányzatok és 

önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

FEOR szám: 1122 

Kulcsszám: 0000420 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FŐÁLLÁSÚ ELNÖKE 

VÁLASZTÁSSAL LÉTREJÖVŐ  

SAJÁTOS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:  Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Szerv neve:     Veszprém Megyei Önkormányzat 

Címe:      8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Statisztikai számjele:   15431954-8411-325-19 

 

Név:     Polgárdy Imre Lajos 

Anyja neve:      

Születési helye, ideje:    

Adóazonosító:    

TAJ száma:     

Lakcíme:    8500 Pápa,  

Lakossági folyószámlaszáma:  

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél fennálló – választással létrejövő – sajátos 

közszolgálati jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 27. § (2) bekezdése, valamint a 29. § (1) 

bekezdése alapján 2019. október 13. napi hatállyal megszűnik.   

  

A választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony törvény erejénél fogva történő 

megszűnésére tekintettel a 0000420 kulcsszámú megyei közgyűlés elnöki tisztsége - szerint az 

5/2017. (II.14.) MÖK határozat alapján megállapított 897.500.-Ft illetménye, valamint 

134.625.-Ft havi költségtérítése, s az ezzel összefüggő egyéb járandósága folyósítása fenti 

időponttal megszűnik. 

 

A jogviszony megszűnésre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

14/2019. (II.15.) MÖK határozata 1. pontját figyelembe véve megállapításra került, hogy 

Nevezett 2019. évben 132 nap fel nem használt szabadsággal rendelkezik, melynek megváltása 

tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban: 

Kttv.) 107. § (2) bekezdésének b) pontja az irányadó, figyelemmel a 225/L. § (1) bekezdésében 

foglaltakra.  

 

A Kttv. 151. § (1)-(3) bekezdése alapján - figyelemmel a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésére - 

valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Jegyzőjének 1/2019. (II.19.) számú utasítása a 



Közszolgálati Szabályzatról (a továbbiakban: Szabályzat) 38. § (8) bekezdése alapján Cafetéria 

juttatásra 2019. évben időarányosan jogosult. 

Cafetéria juttatás időarányos mértéke: (2019.01.01.-2019.10.13.) bruttó 157.000.- Ft. 

 

A Szabályzat X. fejezetében meghatározott juttatások közül, az alábbiakra a következő 

mértékben jogosult, 2019.01.01. – 2019.10.13. közötti időszakban: 

➢ A Szabályzat 45. §-a alapján Sporteseményre, vagy kulturális szolgáltatás 

igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására: nettó 39.178.- Ft 

➢ A Szabályzat 48. §-a alapján Ruházati költségtérítés: bruttó 78.356.- Ft 

➢ A szabályzat 49. §-a alapján Bankszámla-hozzájárulás: 10 havi: bruttó 10.000.- Ft 

 

Tájékoztatom, hogy a sajátos közszolgálati jogviszony megszűnésével összefüggő 

végkielégítés tekintetében a Kttv. 225/D. § -a az irányadó. 

 

A Kttv. 74. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésben foglaltakra 

- megkeresem az illetményszámfejtő helyet, hogy a részére járó illetményt és egyéb 

járandóságait, jelen sajátos közszolgálati jogviszony megszűnéséről szóló tájékoztató, valamint 

az „Elszámoló lap” alapján a törvényben foglaltak szerint folyósítsa, és a jogviszonyra 

vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat adja ki.  

A megyei közgyűlés elnöki munkakörének átadásával kapcsolatosan a Kttv. 74. § (1) 

bekezdése, a Kttv. 225/I. (1) bekezdése, valamint a polgármesteri munkakör átadása 

jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX.27.) BM rendelet rendelkezései az irányadók. 

A Kttv. 225/K. § (2)-(3) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyból származó igényének 

érvényesítése érdekében a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítéstől számított 30 napon 

belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül - a Veszprémi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz keresettel fordulhat. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mötv. 27. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján az 55/2014. (X.22.) MÖK határozatával Polgárdy Imre Lajost 2014. október 22. 

napjával a közgyűlés megbízatásának időtartamára a megyei közgyűlés főállású elnökének 

választotta meg. 

Tekintettel arra, hogy Nevezett megbízatása a Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (3) 

bekezdése, továbbá a Mötv. 27. § (2) bekezdése, valamint az Mötv. 29. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján - 

jelen esetben 2019. október 13-án - a törvény erejénél fogva megszűnik, ezért a megyei 

közgyűlés elnökének választással létrejött sajátos közszolgálati jogviszonyának megszűnéséről 

szóló munkáltatói irat jogszabályoknak megfelelő kiadására került sor.  

 

Veszprém, 2019. október 29. 

 

 

 

      Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

       munkáltatói jogkör gyakorlója 
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