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TÁJÉKOZTATÁS 

A Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervéről 
 
 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 

Jogszabályi háttér:  

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a képviselő-testületet át 

nem ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a képviselő-testületnek 

határozatban kell rendelkeznie.  

A képviselő-testület ezen jogkörét az alábbi jogszabályok alapján és eljárás-rendben jogosult 

gyakorolni: 

 

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

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. 
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Nagy Tibor polgármester 2021. évi szabadságának mértéke: 

 

2020. évi ki nem vett szabadság     4 nap  
2021. évi alapszabadság                        25 nap 
2021. évi pótszabadság                         14 nap 
                                                      __________ 
összesen:                43 nap 
 

A jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja foglalkoztatási jogviszonyával 

kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

Veszélyhelyzetben a polgármester, a képviselő-testület polgármester feletti munkáltatói 

jogkörével kapcsolatos kérdéskörben – saját maga munkáltatójaként – nem hozhat 

döntést. Jelen helyzetben a polgármester kötelezettsége arra irányul, hogy a 

szabadságtervét 2021. február 28. napjáig elkészítse és azt a képviselő-testület tagjainak 
tájékoztatásul megküldje. 

 

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján 2021. évi szabadságomnak ütemezéséről az 

alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet: 

 

2021. évben a következő ütemezés szerint kívánom igénybe venni szabadságomat. 

 

 

Hó I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. össz. 

2020. évi 
(nap) 

4            
4 

2021. évi 
(nap) 

 2 2 2    3 5 5 5 0 5 5 5 
39 

Összesen: 
(nap) 

            
43 

 

 

 

Csökmő, 2021. február 24. 

 

/:Nagy Tibor sk.:/ 

                                                                                                     polgármester 

 
 


