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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 69. § (1) bekezdés a) pontja alapján a polgármester tisztsége
megszűnik az új polgármester megválasztásával. A jogviszony megszűnésével
kapcsolatban megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 107. §-ában meghatározott,
szabadságmegváltásra vonatkozó szabályait. Ez a rendelkezés előírja a munkáltató
részére a jogviszony megszűnésekor a ki nem adott arányos szabadság megváltását.
A Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát,
továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

Ennek alapján az önkormányzat jegyzője elvégezte dr. Nagy Gábor Tamás szabadság
nyilvántartásának ellenőrzését.
A központosított központosított illetmény-számfejtő rendszerben (a továbbiakban:
KIRA) nyilvántartott szabadságok a következők voltak:

2015
2016
2017
2018
2019

megállapított
50
194
204
199
186

kivett
16
29
8
4
28

még kivehető
34
165
196
195
158

A KIRA rendszer szerint a megváltandó szabadnapok száma 158.
A polgármesteri tisztség a Kttv. 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester
foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással
létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony, amely megszűnik a tisztségének
megszűnésével, a tisztség megszűnése napján.
Ebből következően a megválasztással határozott időre létrejött jogviszony akkor is
független a korábbiaktól, ha a polgármester személye nem változik. Minden egyes
választás új megbízást és ebből következően új sajátos közszolgálati jogviszonyt hoz
létre. Ezért a polgármester 2010 és 2014 között fennállt foglalkoztatási jogviszonya 2014
októberében a választás napján megszűnt, függetlenül attól a körülménytől, hogy az új
polgármester a személyében megegyezett a korábbi polgármesterrel. A törvény alapján
az önálló jogviszonyok akkor sem minősíthetők „folyamatosnak”, ha a foglalkoztató
önkormányzat az egyes ciklusok lejártával nem ad ki munkáltatói igazolást és
elszámolást. E körben a bírói gyakorlat az ekként egymástól független jogviszonyok
alapján keletkezett igények elévülését külön vizsgálja.
A nyilvántartás adataiban tapasztalható ellentmondások miatt az önkormányzat jegyzője
elrendelte a nyilvántartás felülvizsgálatát, amely vizsgálat alapján a következőket
állapította meg.
Dr. Nagy Gábor Tamásnak a 2010 és 2014 közötti időszakban ki nem vett és meg nem
váltott szabadságok elévülésének az ideje a 2014. évben tartott általános önkormányzati
választások I. kerületi.eredményének a jogerőre emelkedésének a napján megkezdődött.
Az ebből a jogviszonyból fakadó igények a Kttv. 192. §-a alapján három év alatt, tehát
2017-ben elévültek.
Ennek alapján a megállapított, és a képviselő-testület által 2019-ben megváltandó
szabadság mértéke:
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megállapított
41 + 9
34 + 39
44 + 39
39 + 39
34 + 31

2015
2016
2017
2018
2019

kivett
16
29
44
44
28

még kivehető
34
44
39
34
37

2. Döntési javaslat
Budapest I.

Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2019. (...) Kt. határozata dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester
szabadságának a megváltásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2)
bekezdés b) pontja alapján dr. Nagy Gábor Tamás 2014 és 2019 között fel
nem használt 37 nap szabadságát bruttó 1 762 051 forint összegben
megváltja.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Határidő: azonnal
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