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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

§ (1) bekezdése alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 

munkáltatói jogokat.  

A Kttv. 225/C. § (1)-(2) bekezdései szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 

alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.  

A képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának 

ütemezését, melyet annak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. Az igénybevételről 

a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen – polgármesteri jelentés keretében -  

tájékoztatja.  

Minden év január 31-ig meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett 

szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell 

számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő 

év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.  

2020. évre járó szabadságomból 18 nap maradt meg, mely a tárgyévi szabadsághoz számítandó, 

mint előző évről áthozott szabadság, így 2021-ben 57 nap szabadság illeti meg, melyet a 

melléklet szerint ütemeztem. 

 

A veszélyhelyzetben – katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében – a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a polgármester 

jogviszonyával kapcsolatos, saját maga számára hozott döntés nem egyezetethető össze a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglalt 

elvekkel. Veszélyhelyzetben a polgármester, a képviselő-testület polgármester feletti 

munkáltatói jogkörével kapcsolatos kérdéskörben – saját munkáltatójaként – nem hozhat 

döntést. 

A polgármester feladata, kötelezettsége csak arra irányult, hogy a szabadságtervét 2021. február 

28. napjáig elkészítse és azt a képviselő-testület tagjainak tájékoztatásul megküldje, ami meg is 

történt.   

 

A 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. június 15-től engedélyezett a 

képviselő-testületi ülés megtartása, így szükséges a korábban tájékoztatóként megküldött 

szabadság terv képviselő-testület által történő megerősítése.  

 

Polgár, 2021. június 17. 

     Tisztelettel:      

           Tóth József 

           polgármester 

 

 



Határozat javaslat 

…./2021. (VI. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 2021. évi 

szabadság ütemezési tervének megerősítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta.  

 

1./ A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Tóth József 

polgármester 2021. évi szabadság ütemezési tervét.  

 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

             dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

  



 

 

 

 

     ……../2021. (VI. 24.) polgármesteri határozat melléklete 

 

2021. évi szabadság ütemezési terv 

 

 

2020. évben ki nem adott szabadság mértéke 

(nap) 

18 

2021. évi szabadság mértéke összesen (nap): 39 

Hónap igénybe vett napok nap 

január   

február  8 

március  10 

április   

május   

június  9 

július  20 

augusztus  10 

szeptember   

október   

november   

december   

Mindösszesen:  57 

 

 

Polgár, 2021. június 17.. 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 


