
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 226/2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. december 12-i ülésére 

 
 

Tárgy:      Dr. Bácskai János szabadságmegváltása 
 
Előterjesztő:     Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:     Apollónia Aranka irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

73. §-ában foglaltak értelmében a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket 

a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény állapítja meg. 

 

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A § (1) 

bekezdésében foglaltak értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-

testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. 

 

A Kttv. 225/B § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási 

jogviszonya megszűnik a tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján. 

 

Az Mötv. 63. §-a értelmében a polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 

megbízás megszűnésével szűnnek meg. 

 

Az Mötv. 69. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a polgármester e tisztsége megszűnik az új 

polgármester megválasztásával. 

 

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra 

és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, (2) bekezdése értelmében 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 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti 

igénybe. 

 

A Kttv. 225/C. § (3) bekezdése értelmében 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) bekezdése értelmében a 

polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig 

kell igénybe venni vagy kiadni. 

 

A Képviselő-testület a 47/2019. (II.21.) számú határozatával hagyta jóvá dr. Bácskai János 2019. évi 

szabadságolási ütemtervét (összesen 86 munkanap szabadság). 

A polgármesteri megbízatás év közbeni megszűnésére tekintettel a megállapított 86 munkanap 

szabadságot 8 munkanap szabadsággal csökkenteni kell. A 78 munkanap szabadságból 7 munkanap 

szabadság kiadásra került, így a ki nem adott munkanap szabadságok száma 71 (ebből 31 munkanap 

szabadság a 2019. évi időarányosan számított, 39 munkanap szabadság a 2018. évről és 8 munkanap 

szabadság a 2017. évről áthozott és tárgyévhez hozzászámított munkanap szabadság). 

Fentiek értelmében dr. Bácskai János 2014. október 12. napjától 2019. október 13. napjáig tartó 

polgármesteri megbízatása – sajátos közszolgálati jogviszonya – alatt 71 igénybe nem vett munkanap 

szabadsága keletkezett. 

A megszűnt sajátos közszolgálati jogviszony alatt hatályos polgármesteri illetmény és egyéb 

járandóság alapulvételével a szabadságmegváltás bruttó 3.330.961,- Ft. 

 

A Kttv. 104. § (6) bekezdése értelmében a 192. §-ában foglaltaktól eltérően  

a) a szabadság kiadására vonatkozó közszolgálati tisztviselői igény a közszolgálati jogviszony 

fennállása alatt nem évül el; 

b) a szabadság megváltásával kapcsolatos közszolgálati tisztviselői igény elévülése a 

közszolgálati 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 köztisztviselőnek van 

fennmaradó szabadsága) úgy kell megváltani, hogy ha a köztisztviselő 
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a) a 62/A. § szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a megváltással érintett arányos 

szabadságból a korábbi kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és az új kormányzati 

szolgálati jogviszony létesítése közötti időtartamra eső szabadságot - a közszolgálati tisztviselők és 

az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes 

eljárási részletkérdésekről szóló kormányrendelet szerinti munkáltatói értesítés kézhezvételét 

követő 15 napon belül - meg kell váltani, és a fennmaradó szabadságot a létrejövő kormányzati 

szolgálati jogviszony alapján a kormánytisztviselőt megillető szabadsághoz hozzá kell számítani, 

b) a 62/A. § szerint új kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesít, az arányos szabadságot a 

jogviszony megszűnését követő 40. napon kell megváltani. 

 

A Kttv. 62/A. §-ában foglaltak értelmében ha a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya 

megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb közszolgálat jogviszonyt létesít, 

közszolgálati szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. 

 

A Magyar Államkincstár által kiadott LSZFO/4-87/2019. számú, 2019. október 4. napján kelt 

„Önkormányzati választások (2019. október 13.) kapcsán megszűnő jogviszonyok kezelése” tárgyú 

tájékoztató 2. „Jogviszonyok megszüntetése” pontjának „Szabadságmegváltás” alpontjában foglaltak 

értelmében az önkormányzati ciklus végén meg kell állapítani az időarányosan ki nem adott 

szabadságot, és annak szabadságmegváltás címén pénzben történő kifizetése iránt intézkedni kell. 

A szabadságmegváltás kapcsán – figyelemmel a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésére – alkalmazni kell a 

Kttv. 107. § (2) bekezdését, amely előírja a munkáltató részére a közszolgálati jogviszony 

megszűnésekor a ki nem adott arányos szabadság megváltását. 

A ki nem vett szabadság kifizetésétét – az elszámoló lap alapján – a Magyar Államkincstár teljesíti a 

jogosult számlájára történő utalással. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2019. november 28. 

 

 

         Baranyi Krisztina s.k. 

             polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bácskai János 

2014. október 12. napjától 2019. október 13. napjáig tartó polgármesteri megbízatásának – sajátos 

közszolgálati jogviszonya – időtartama alatt igénybe nem vett 71 munkanap szabadsága pénzben 

történő megváltását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 104. § (6) 

bekezdésében és a 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megállapítja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy az igénybe nem vett 71 munkanap szabadság megváltása érdekében a 

megszűnt sajátos közszolgálati jogviszony alatt hatályos illetmény és egyéb járandóság 

alapulvételével, bruttó 3.330.961,- Ft kifizetéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2019. december 20. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 


