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Tisztelt Bizottság!
I. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 76. § (2) bekezdése alapján a
Közgyűlés az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe utalta a polgármester feletti egyéb munkáltatói jogok
gyakorlását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja alapján
egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása
kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. E szabályozásra tekintettel a polgármester
szabadságának kiadása az egyéb munkáltatói jogok körébe tartozik, így a fenti hatáskör átruházás
értelmében az Ügyrendi Bizottság jogosult a polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyására és
szabadságának engedélyezésére.
A fentiek alapján az Ügyrendi Bizottság 18/2019. (II.21.) ÜB határozatával jóváhagyta Dr. Papp László
polgármester 2019. január 1. – 2019. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó szabadságolási
ütemtervét.
A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának kitűzéséről szóló 308/2019. (VII.26.) KE határozatában 2019. október 13. napjára tűzte
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását, így a
polgármester előző foglalkoztatási jogviszonya 2019. október 13. napján megszűnt és ugyanezen napon
a jelenlegi foglalkoztatási jogviszonya elkezdődött.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)
bekezdése alapján Dr. Papp László polgármestert a 2019. évben 25 munkanap alapszabadságra és 14
munkanap pótszabadságra volt jogosult, amely időarányosan 2019. október 13. napjáig 31 munkanap
volt. A 2018. évben ki nem adott szabadsága 39 munkanap volt, ami együttesen 70 munkanap
szabadságot eredményezett.
Ebből Polgármester Úr 2019. január 1. – 2019. október 13. között 13 munkanap szabadságot vett
igénybe, így az előző foglalkoztatási jogviszonyban ki nem adott szabadság mértéke 57 munkanap.
A ki nem adott szabadság megváltásával kapcsolatban országos szinten eltérő gyakorlat alakult ki, így
Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője a Belügyminisztérium állásfoglalását kérte.
A Belügyminisztérium BM/18214-2/2019. ikt. számú állásfoglalása szerint a polgármester
foglalkoztatási jogviszonyára is alkalmazni kell a Kttv. 107. § -át, amely értelmében a jogviszony
megszűnése esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos szabadság
megváltásra kerül. A polgármester foglalkoztatási jogviszonya a választás napján szűnik meg a törvény
erejénél fogva.
Polgármester Úr előzetesen jelezte, hogy az Ügyrendi Bizottság döntését követően a szabadság
megváltásának teljes összegét jótékony célra fogja fordítani, a Korngut-Kemény Alapítvány javára
ajánlja fel a Vojtina Bábszínház elhelyezését szolgáló épület első emeleten létrehozandó Vitéz László
BábTér – Interaktív bábműhely kialakításához szükséges lakás megvásárlása érdekében.
II. A Kttv. 225/C.§ (3) bekezdése szerint 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.
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján minden év február 28-ig kell jóváhagyni a polgármester
szabadságának ütemezését.
Az Ügyrendi Bizottság 83/2019. (XI. 7.) ÜB határozatával jóváhagyta Dr. Papp László polgármester

2019. október 13. – 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó szabadságolási ütemtervét.
2019. október 13. - 2019. december 31. közötti időszakra Polgármester Urat 8 munkanap szabadság
illette meg, melyből 6 munkanap szabadságot vett igénybe.
A Kttv. 225/C.§ (4) bekezdése alapján a 2019. évi ki nem adott 2 munkanap szabadságot legkésőbb
2020. március 31. napjáig kell igénybe venni.
Dr. Papp László a 2020. évben a Kttv. 225/C.§ (1) bekezdése alapján 25 munkanap alapszabadságra és
14 munkanap pótszabadságra, összesen 39 munkanap szabadságra jogosult, a 2019. évben ki nem adott
2 munkanap szabadsággal együtt összesen 41 munkanap szabadságot vehet majd igénybe.
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése értelmében a polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet (jelen esetben az Ügyrendi Bizottságot) 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.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja, a
2011. évi CXCIX. törvény 107. §-a, 225/B. § (2) bekezdés a) pontja, 225/C. § (1)-(4) bekezdései és az
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 76. § (2) bekezdése
alapján, figyelemmel a 18/2019. (II.21.) ÜB határozatban és a 83/2019. (XI.7.) ÜB határozatban,
továbbá a BM/18214-2/2019. ikt. számú önkormányzati államtitkári állásfoglalásban foglaltakra
1) megállapítja, hogy a Polgármester 2014. október 12. – 2019. október 13. közötti időszakban fennállt
foglalkoztatási jogviszonyában a ki nem adott szabadság mértéke 57 munkanap, melyre tekintettel
szabadság megváltására kerül sor a 202/2019. (XI.7.) határozattal megállapított illetménye
figyelembevételével.
2) Felkéri a Gazdálkodási Főosztály és a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőit, hogy a szabadság
megváltásával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.
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3) Megállapítja, hogy a Polgármester a 2019. október 13. - 2019. december 31. közötti időszakban 8
munkanap szabadságra volt jogosult, melyből 6 munkanapot vett igénybe, az ebben az időszakban ki
nem adott szabadságának mértéke 2 munkanap.
4) Megállapítja, hogy a Polgármester 2020. évben 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap
pótszabadságra jogosult. A Polgármester a 2019. évben ki nem adott szabadsággal együtt összesen 41
munkanap szabadságot vehet igénybe.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. január 17.
Fodor Levente
bizottsági elnök

