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2019. évi ..... törvény 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

1. §

A közszolgálati  tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX törvény 225/C.  §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„225/C. §

(1)  A főállású  polgármester  évi  huszonöt  munkanap  alapszabadságra  és  tizennégy  munkanap
pótszabadságra jogosult.

(2)  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 tizenöt
nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3)  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) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március
31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

(5) A (4) bekezdés szerinti határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető igénybe. A
ki nem vett szabadságot pénzben megváltani nem lehet, kivéve, ha a polgármester foglalkoztatási
jogviszonya megszűnik, és az arányos szabadságát nem adták ki.

(6)  A foglalkoztatási  jogviszonyban  álló  alpolgármester  szabadságára  az  (1)-(5)  bekezdésben
foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá,
és a szabadságot a polgármester adja ki.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az önkormányzati választások után derült ki, hogy egyes polgármesterek az évekig ki nem vett
szabadságuk után több millió forintot vettek fel, szabadságmegváltás jogcímen.
A  Demokratikus  Koalíció  polgármesterei  azzal  a  kezdeményezéssel  éltek,  hogy  a
polgármesterekre is a munkavállalókra vonatkozó általános szabályok legyenek érvényesek.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat  a  további  visszaélések  megszüntetése  érdekében  hasonló  megoldással  él,  mint  a
kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi törvény CXXV. törvény 129 §-a. Ez ugyanis elrendeli,
hogy  a  kormányzati  igazgatási  tisztségviselő  -  beleértve  a  miniszterelnököt,  minisztert,
államtitkárt  -  a  szabadságát  az esedékesség évében,  kivételesen az azt  követő év júniusának
utolsó napjáig köteles kivenni. A határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető
igénybe.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés
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