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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. április 10-i rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű   többség szükséges!

Tárgy: Talabér Márta polgármester 2010-2014. közötti ciklusban ki nem vett
szabadságának pénzbeli megváltása 

Előterjesztő: dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta: 
-

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás
jogi előadó aljegyző  

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. január 30-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2)
bekezdése alapján elfogadta Talabér Márta főállású polgármester 2015. évi szabadságolási
ütemtervét. Az előterjesztés tárgyalása során felmerült, hogy a ki nem vett szabadság pénzbeli
megváltására a 2014. október 13-án létrejött új jogviszonyt megelőzően lett volna lehetőség.

Az ülést követően a kérdésben egyeztettünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályával, ahol arról tájékoztattak, hogy a polgármester 2010.
október 3-ától 2014. október 12-ig tartó határozott idejű, választással létrejött sajátos
közszolgálati jogviszonyának a megszűnésére tekintettel – az általános munkajogi elévülési
szabályok figyelembe vételével – lehetséges a szabadságmegváltásra vonatkozó döntés
meghozatalára. A Kttv. 192. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kormányzati szolgálati
jogviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. A fenti szabályt a Kttv. 225/L. § (1)
bekezdése alapján a polgármester foglalkoztatási jogviszonyában is alkalmazni kell. 
A döntéshez szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll az idei évi költségvetésben.

Talabér Márta polgármester 2010. október 3-ától 2014. október 12-ig terjedő határozott idejű,
sajátos közszolgálati jogviszonya időtartama alatt a ki nem vett szabadság a szabadság-
nyilvántartás szerint 66 nap.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a
képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő sajátos közszolgálati
jogviszony. A jogviszony a választással jön létre, és az új polgármester megválasztásával
szűnik meg. Mindezek alapján a jogviszony határozott időre jön létre, így minden egyes
újraválasztást követően új, sajátos közszolgálati jogviszony keletkezik, és a munkajogi
szabályok szerint a jogviszony megszűnésekor lehetőség van a ki nem vett szabadság pénzben
történő megváltására. A Kttv. 192. § (1) bekezdésében meghatározott elévülési időn belül
Talabér Márta polgármester igényt jelentett be a 2010-2014. közötti ciklusban igénybe nem
vett 66 nap szabadság pénzbeli megváltására. A Kttv. 107. § (2) bekezdése figyelembe
vételével megállapítható, hogy Talabér Márta polgármesternek 2010. október 3. napjától
2014. október 12-ig terjedő időszakban 66 nap igénybe nem vett szabadság kifizetésére
irányuló kérése jogszerűen teljesíthető. 

A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatukat meghozni
szíveskedjenek! 

Várpalota, 2015. április 08.

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 10-i rendkívüli ülésén
megtárgyalta a jegyző előterjesztését és meghozta a 

……    /2015. (IV. 10.) képviselő-testületi/2015. (IV. 10.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t o th a t á r o z a t o t            :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint munkáltató - Talabér Már-
ta polgármester 2010. október 3-tól 2014. október 12-ig terjedő határozott idejű köz-
szolgálati jogviszonya keretében ki nem vett 66 nap szabadság pénzbeli megváltásával
egyetért, és a kifizetéshez Várpalota Város Önkormányzat költségvetéséből a személyi
juttatások előirányzat terhére hozzájárul.

2.  Felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a 66 nap ki nem vett szabadság pénzbeli
megváltásának kifizetése érdekében szükséges intézkedéseket - a Magyar Államkincs-
tár Veszprém Megyei Igazgatósága közreműködésével – tegye meg. 

Határidő: 2015. április 20.
Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző
Végrehajtásban közreműködik: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens 

Várpalota, 2015. április 10.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


