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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2014. december 12-ei hatállyal kiegészült a VII/A. Fejezettel, mely a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó
különös rendelkezéseket tartalmazza.
E Fejezet rendelkezik –többek között- a főállású polgármester szabadságról az alábbiak szerint:

225/C. § (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.
Fentiek alapján tehát a Képviselő-testületnek kell döntenie a polgármester szabadságának (évi
39 nap) ütemezéséről, melytől eltérni csak a törvényben meghatározott esetekben lehet. A
polgármesternek a szabadság igénybevételéről tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet. További fontos szabály, hogy a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő
év március 31-ig kell igénybe venni és kiadni.
Fenti szabályok alapján első alkalommal 2015. évben került sor a polgármester szabadsága
ütemezésének meghatározására.
Az ütemezés meghatározása, illetve a döntés előkészítése során nem került azonban figyelembe vételre a korábbi évekből áthozott szabadság mértéke, melynek jelentős része az előző
ciklusból maradt fenn. Ez összesen 119 nap szabadságot jelent. E 119 napból időarányosan
kiszámítva a 2014. évi önkormányzati választás utáni időszakra (vagyis jelen ciklusra) 8 nap
jár, vagyis összesen 111 nap az előző ciklusra járó, ki nem adott szabadság mértéke.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján a polgármester e tisztsége megszűnik az új polgármester megválasz-

tásával, ami alapján a polgármester jogviszonya 2014. október 12. napján megszűnt, mely
időpontig tehát összesen 64 nap ki nem adott szabadsága volt.
Ugyanakkor jelen esetben speciális helyzet alakult ki azzal, hogy a 2014. évi önkormányzati
választásokon újra a korábbi polgármester került megválasztásra, tekintettel arra, hogy ezáltal
ugyanazon személy előző jogviszonyának megszűnése, illetve jelenlegi jogviszonyának kezdete azonos napra esik.
Mindezek alapján tehát mivel a korábbi polgármesteri jogviszony 2014. október 12-én megszűnt, így az előző ciklusban ki nem vett szabadság megváltással rendezhető.
Mivel azonban ugyanazon a napon létrejött a jelenleg fennálló jogviszony ugyanazon személy
és az Önkormányzat Képviselő-testülete között, így a másik megoldás a ki nem vett szabadság „görgetése”.
Ezzel kapcsolatban fontos figyelembe venni azt a fent idézett rendelkezést, mely szerint a
polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március
31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. E szabálynak azonban, tekintettel a polgármesteri teendőkre, nehéz megfelelni, így várhatóan a szabadság további görgetésére kerülne sor.
Így amennyiben a Képviselő-testület az előző ciklusban ki nem adott szabadság megváltásáról
dönt, akkor az idei évi 39 nap, valamint az előző évekből, de jelen ciklusból áthozott 37 nap
(8 nap 2014. évről, 29 nap 2015. évről), vagyis összesen 76 nap szabadság ütemezéséről szükséges döntést hozni.
Ebben az esetben figyelni kell továbbá a különadó fizetési kötelezettségre, amit az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. törvény szabályoz. Ennek lényege, hogy a -többek között- polgármesteri tisztség megszűnésével összefüggésben pénzben kifizetett vagy bármely más formában juttatott bevételből
megállapított összeg a különadó alapjának minősül. Nem minősül különadó alapjának e bevétel kétmillió forintot meg nem haladó része. A különadó mértéke az adóalap 75 %-a.
Amennyiben a Képviselő-testület az előző ciklusban ki nem adott szabadság tovább görgetéséről dönt, akkor az idei évi 39 nap, a 2015. évben ki nem adott 29 nap, valamint a 2015. év
előtti évekből áthozott 119 nap, vagyis összesen 187 nap ütemezéséről szükséges döntést hozni.
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016.(…) HATÁROZATA
A polgármester 2016. évi szabadsága ütemezéséről
A) Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2016. évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
…..
B) Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2016. évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
…..
A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy Pék László, polgármester előző ciklusban
(2014. október 12-éig) ki nem adott szabadságát megváltja.
Felkéri az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a szabadságmegváltás kifizetéséről.
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