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CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottság véleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
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az előterjesztés A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület  2019.  november 28-ai ülésére előterjesztés készült a leköszönt polgármester 
es  alpolgármesterek szabadságának megváltásával kapcsolatban.  A  Képviselő-testület akkor úgy 
döntött, hogy az előterjesztést a napirendjéről leveszi, és ezzel egyidejűleg a Polgármester 
felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a tisztségviselői szabadságok kiadásának körülményeit, 
annak szabályosságát, és ennek eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy felülvizsgálatra került a polgármesteri és 
alpolgármesteri szabadságok kiadásának gyakorlata az elmúlt öt év vonatkozásában, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény  225/C.  §-a alapján vezetett 
nyilvántartás, különös tekintettel arra, hogy minden év február 28-ig a képviselő-testület 
határozott-e a polgármester szabadságának kiadásáról, attól volt-e eltérés, és  ha  igen, mi volt a 
különleges indok, azt  15  nappal előtte közölte-e az érintett. Az alábbiakban közlöm a jelen 
előterjesztésben érintett, leköszönt polgármesterként a Képviselő-testület munkáltatói jogkörébe 
tartozó dr. Sára Botond tekintetében tett megállapításaimat. 

A  tisztségviselők szabadságára a Kttv.  225/C.  § vonatkozik: 

„(1) A  főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 
pótszabadságra jogosult. 

(2) A  polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését.  A  szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.  A  polgármester a szabadság igénybevételéről a 
képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.  A  polgármester a szabadságot az 
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt 
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A  polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében,  de  legkésőbb a következő év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

(5) A  foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az  (1)-(4)  bekezdésben 
foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja 
jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki." 

A  belső vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy a szabadság ütemezésével, annak 
előterjesztésével kapcsolatban az alábbi hiányosságok fordultak elő: 

• Nem került előterjesztésre a Képviselő-testület elé dr. Sára Botond leköszönt 
polgármester  2018.  évre vonatkozó szabadságütemezése miután a  2018.  július  8.  napján 
tartott időközi választáson megválasztották.  A  szabadság ütemezés először 2019-re 
vonatkozóan került előterjesztésre a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

• 2019.  január 31-ig nem került előterjesztésre a szabadság mértékének megállapításáról 
szóló döntés.  A  felhasznált és ki nem adott szabadságokról, és az így — a jegyzői 
nyilvántartás alapján — megállapítható tárgyévi szabadság mértékéről az ütemezéssel egy 
időben,  2019.  február 21-én kapott tájékoztatást a Képviselő-testület. 

• A  leköszönt polgármester nem tüntette fel a beterjesztett ütemezésben a részére járó 
valamennyi szabadságnap felhasználására vonatkozó javaslatát. 

• Alpolgármesterként nem található a szabadságigénnyel kapcsolatos írásbeli ütemezés, 
amelyet munkáltatóként az akkori polgármester részére jóváhagyott. 

A  Képviselő-testület  53/2019.  (II.21.) számú határozatával úgy döntött, hogy dr. Sára Botond 
polgármester  2019.  évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét elfogadja az előterjesztés  2.  sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és részére összesen  15  munkanapot kiad. 

Tekintettel arra, hogy a jogviszonya  2019.  október 13-án megszűnt, így az ütemtervben későbbi 
időpontra tervezett szabadság  7 5  munkanap — nem került kiadásra, így eltérés az előzetesen 
elfogadott ütemezéshez képest nem volt megállapítható. 
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Amint az a korábbi előterjesztésben is rögzítésre került, a Polgármesteri Hivatal nyilvántartása 
alapján a leköszönt polgármester összesen  83  munkanap ki nem adott szabadsággal rendelkezik, 
mely részben abból adódott, hogy a korábbi alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszonyából — a 
Kttv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően — a ki nem adott szabadsága átemelésre került. 

A  leköszönt polgármester részére  2018.  évre a — korábbi évekről alpolgármesteri jogviszonyából 
áthozott szabadsággal együtt —  84  munkanap szabadság került megállapításra, melyből  22 
munkanap szabadság került felhasználásra, igénybe nem vett szabadságnapok száma  63 
munkanap.  2019.  évre megállapított — a jogviszonya megszűnésének időpontjáig időarányosan 
korrigált — szabadságával együtt  93  munkanap illette meg. 

Az így megállapított szabadságból kiadásra került  10  munkanap, így a ki nem adott szabadságok 
száma  83  munkanap (ebből  31  munkanap  2019.  évi időarányosan számított,  39  munkanap  2018. 
évről és  13  munkanap  2017.  évről áthozott és tárgyévhez hozzászámított szabadság). 

A  közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.)  225/A.  § 
(1)  bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és 
a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony.  A  polgármester 
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.  A  Kttv.  225/J.  §  (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi 
és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. 

A  Kttv.  225/B.  §  (2)  bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya 
megszűnik a tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján. 

A  szabadság kiadására és megváltására vonatkozó szabályok közül a Kttv.  225/L.  §  (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a  104.  §  (2), (6)  és  (7)  bekezdését a polgármester jogviszonyára 
is alkalmazni kell. 

A  Kttv.  104.  §  (6)  bekezdése a)-b)  pontja alapján a szabadság kiadására vonatkozó 
kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el; és a 
szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a kormányzati 
szolgálati jogviszony megszűnésének napján kezdődik. 

A  Kttv.  107.  §  (2)  bekezdése értelmében a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén,  ha  a 
munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos szabadságot  (ha  a 
kormánytisztviselőnek van fennmaradó szabadsága) meg kell váltani a jogviszony megszűnését 
követő  40.  napon  (2019.  november  22.),  amennyiben az érintett a jogviszony megszűnésétől 
számított  30  napon belül új kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesít. Arról, hogy a Kttv. 
62/A.  § szerinti jogviszonyt dr. Sára Botond nem létesített, nyilatkozatát a Polgármesteri 
Hivatalhoz benyújtotta. 

Fentiek alapján a ki nem adott szabadságot a foglalkoztatási jogviszony megszűnésére tekintettel 
meg kell váltani.  A  polgármesteri illetmény figyelembe vételével a szabadságmegváltás összege 
bruttó  3.805.407 Ft,  ebből tárgyévre eső szabadság összege bruttó  1.421.297 Ft. 

II. A  beterjesztés indoka 
225/J.  §  (1)  bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, 
fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  képviselő-testület az Kttv.  2253.  §  (1)  bekezdése meghatározott törvényi kötelezettségének 
tesz eleget. 

A  szabadság megváltások összege összesen  3.805.407,- Ft,  ezt terhelő szociális hozzájárulási adó 
665.946,- Ft. A 2019.  évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot a kifizetésre, ezért javaslom, 
hogy az általános működési tartalék terhére kerüljön biztosításra  4.471,0  e  Ft  összegben. 



Törvényességi ellenőrzés 

A OESk-a t' -
dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése a Kttv.  104.  §  (2), (6)  és  (7)  bekezdésén, a  107.  §  (2)  bekezdésén a 
225/A.  §  (1)  bekezdésén,  225/B.  §  (2)  bekezdésén, a  225/C.  §-án,  2253.  §  (1)  bekezdésén, a 
225/L.  §  (1)  bekezdésén, és az Mötv.  42.  §  17.  pontján, a minősített többség a  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  6.  mellékletének  6.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény  107.  §  (2) 
bekezdésére — dr. Sára Botond leköszönt polgármester foglalkoztatási jogviszonyának  2019. 
október  13.  napjával történt megszűnésére tekintettel, a részére ki nem adott —  2017  évről 
áthozott  13  munkanappal,  2018  évről áthozott  39  munkanappal növelt  2019  évre járó  31 
munkanap — összesen  83  munkanap szabadságot megváltja. 

2. a) a szabadságmegváltás fedezetére  4.471,0  e Ft-ot biztosít az általános működési tartalék 
terhére, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím — kötelező feladat — 
működési cél- és általános tartalék/általános tartalék előirányzatáról  4.471,0  e Ft-ot 
átcsoportosít az Önkormányzat kiadás  11101  cím — önként vállalt feladat — a személyi 
juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatára  3.805,0  e Ft-ot, a munkaadót terhelő 
járulékok ás szociális hozzájárulási adó előirányzatára  666,0  e Ft-ot, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont és  2.  a)  es b)  pont esetében  2019.  december  19., 2. c)  pont esetében a  2019.  évi 
költségvetésről szóló rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2019.  december  11. 

Czukke e .  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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