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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testülete 219/2019.
(IX. 19.) Kt. határozatával Riz Levente polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/D. § (1) bekezdése alapján hathavi
végkielégítést állapított meg. Riz Levente Polgármester Úr 2019. szeptember 19. napján
sajnálatos módon elhunyt. A végkielégítés akkor fizethető ki, ha a polgármesteri jogviszony az
új polgármester megválasztásával vagy lemondással szűnik meg.
A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozatával jutalmat
állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése
alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy
tiszteletdíj hathavi összegét.
A Kttv. 225/H. § (2) bekezdése alapján, ha a polgármesteri tisztség év közben keletkezik vagy
szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017.
(I. 26.) Kt. határozatával tudomásul vette, hogy Riz Levente illetménye a Mötv. 71. § (2)
bekezdése alapján került meghatározásra.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület 219/2019. (IX. 19.) Kt. határozatát vonja vissza és Riz
Levente Polgármester Urat munkája elismeréseképpen – időarányosan – négyhavi
illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse.
II. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. évi választásán Fohsz Tivadart
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviselő-testülete tagjának
választották meg a kerület polgárai. 2010. évben, majd 2014. évben ismét elnyerte a polgárok
bizalmát és újra képviselőnek választották. Fohsz Tivadart a Képviselő-testület 2006. évben
nevezte ki alpolgármesternek és e tisztséget töltötte be a 2019. évi önkormányzati
választásokig.
Alpolgármester Úr a 2019. október 13. napján tartandó önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán nem indult jelöltként, ezért tisztsége ezen a napon megszűnt.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/D. §
(1) bekezdése alapján a polgármester, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és
foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 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.
A Kttv. 225/K. § (1) bekezdése értelmében, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a
polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a
főpolgármester-helyettest is érteni kell.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017.
(I. 26.) Kt. határozatával tudomásul vette, hogy Fohsz Tivadar illetménye a Mötv. 80. § (1)
bekezdése alapján került meghatározásra.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület Fohsz Tivadar Alpolgármester Urat több évig tartó
munkája elismeréseképpen hathavi illetményének megfelelő összegű juttatásban részesítse.
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HATÁROZATI JAVASLAT I.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 219/2019. (IX. 19.) Kt. határozatát visszavonja és Riz Levente polgármestert a Kttv.
225/H. § (1) és (2) bekezdése alapján négyhavi jutalomban részesíti.
HATÁROZATI JAVASLAT II.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Fohsz Tivadar leköszönő alpolgármestert a Kttv. 225/D. § (1) bekezdése alapján hathavi
végkielégítésben részesíti.
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