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Melléklet: 

Jegyző

Képviselő-testület!

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994.évi LXIV. törvényt (továbbiakban Pttv.), mely szabályozta, hogy a leköszönő 
polgármesternek milyen juttatások járnak, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. hatályon kívül helyezte.  
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 15. § (2) a hatályon kívül helyezett jogszabály 
érvényesülése ideje alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, megkezdett eljárási cselekményekre a 
hatályon kívül helyezett norma rendelkezéseit alkalmazni kell. Ezt erősíti meg a Belügyminisztérium 
által működtetett Önkormányzati Elektronikus Postafiók Szolgáltatáson keresztül küldött 
Önkormányzati Tudástár- Önkormányzati Hírlevél 2014. évi 2. különszáma, melynek 20.3. pontja 
szerint: "Az újonnan megválasztott képviselő-testület az előző, foglalkoztatási jogviszonyban álló 
polgármesternek végkielégítést, illetve azon felül további, 3 havi juttatást megállapíthat." 
  
A Pttv. 2. § (5) bekezdése szerint a ha tisztségét legalább két évig betöltötte végkielégítésként három 
havi illetményének megfelelő juttatás illeti meg. A képviselő-testület további 3 havi illetménynek 
megfelelő juttatást állapíthat meg jutalomként.  
  
Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester öt cikluson keresztül töltötte be a tisztséget, havi 
illetménye bruttó 521.800,- Ft. A három havi illetmény összege bruttó 1.565.400,-Ft, azaz 
Egymillió-ötszázhatvanötezer-négyszáz Ft. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel megállapítja, hogy Dr. Buzás Péter leköszönő polgármester öt cikluson 
keresztül töltötte be a polgármesteri tisztséget, így megilleti végkielégítésként három havi 
bruttó bére, összegszerűen bruttó 1.565.400,- Ft, azaz Egymillió-ötszázhatvanötezer-négyszáz Ft. 
  
Határidő: azonnal 
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Felelős: jegyző 
  
Értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere 
- Makó Város Jegyzője 
- Dr. Buzás Péter 6900 Makó, Eötvös u. 32. 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 
- Irattár 

Makó,  2014. november 6. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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