Előterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. október 6-án tartandó ülésére
Tárgy: Polgármester szabadsága

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv.( Pttv.) 5. §-a határozza meg a foglalkoztatási
jogviszonyban álló polgármesterek alapszabadságának és pótszabadságának a mértékét, amely
25 nap alapszabadságból és 14 nap pótszabadságból áll.
A Pttv. 12. §-a a jegyző kötelezettségeként határozza meg, hogy a polgármester személyi
anyagát kezelje, továbbá azt is, hogy a foglakoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli
feladatokat lássa el.
A vonatkozó személyi anyag szerint a Polgármester Úr foglalkoztatási jogviszonya alatt
összegyűlt ki nem vett szabadsága 78 nap.
A Pttv. 13. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint – Közszolgálati tisztviselőkről szóló tv.többek között - 107.§-át a polgármesteri jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell
Kttv. 107. (29 kimondja A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a
munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.
Az Alaptörvény 35 Cikke szerint :…”A polgármester megbízatása az új polgármester
megválasztásáig tart.”
Az Alaptörvénnyel összhangban a Pttv. 2. §. (1) és (3) bekezdése kimondja, hogy a
polgármester tisztsége az új polgármester megválasztásával megszűnik, és a polgármester
foglalkozatási jogviszonya a tisztségének megszűnésével szűnik meg.
A fentiekből is következik, hogy a polgármesteri tisztség, illetve foglalkoztatási jogviszony
megszűnésekor – újraválasztás esetén is – a ki nem adott szabadságot pénzben meg kell
váltani.
Főszabályként a szabadságot abban az évben kell kiadni, amelyre a szabadság jár.
Előfordulhat azonban, hogy ténybeli okból a szabadságot a munkáltató nem tudja kiadni, vagy
a munkavállaló nem képes azt igénybe venni. Ebben az esetben gondosan kell vizsgálni a
szabadság kiadására, és annak megváltására vonatkozó igény érvényesíthetőségének rendjét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg.

HATÁROZATI JAVASLAT
József Polgármester részére az Alaptörvény 35. Cikke , a Polgármesteri tisztség ellátásnak
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 2.
§. (1) a) és (3) bekezdései, valamint Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv.
107. § (2) bekezdése alapján a 2014. október 12-i foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig ki
nem vett időarányosan járó és előző években ki nem vett 78 nap szabadság pénzbeli
megváltását biztosítja az alábbiak szerint:
Szabadság megváltás bruttó összege átlagbér alapján: 2.060.800,-Ft
Járulékok:
556.416 ,-Ft
Összesen:
2.617.216 ,-Ft
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Gézáné alpolgármester
Hoffmann Andrásné jegyző
dr. Sódar Mária aljegyző

Medgyesbodzás, 2014. október 3.
Nagy Gézáné sk.
alpolgármester

