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ELŐTERJESZTÉS
a 2021. február 11-i polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: A polgármester 2021. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Előkészítette:

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

Előterjesztő:

Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztést tárgyalja:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét a polgármester gyakorolja

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns
Törvényességi szempontból megfelel:

………………………………………
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A.
fejezete rendelkezik a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó
különös szabályokról. A Kttv. 225/C. §-a értelmében:
„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.”
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét
nem ruházhatja át. Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a koronavírus világjárvány miatt
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdésére
figyelemmel a Képviselő-testület származékos jogkörében a polgármester jogosult dönteni.
A jegyző által vezetett 2020. évi szabadság nyilvántartás összesítése az előterjesztés 1.
mellékletét képezi, a 2021. évre vonatkozó szabadság ütemezését az előterjesztés 2. melléklete
tartalmazza.
Az előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet – kimutatás a 2020. évben igénybe vett szabadság mértékéről
2. sz. melléklet – 2021. évi szabadság ütemezése
A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere Kat. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.
Szada, 2021. február 11.
Pintér Lajos
polgármester
POLGÁRMESTERI HATÁROZAT
…/2021. (II. 11.) Polgármesteri határozat
A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom.
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1. Szada Nagyközség Polgármestere a 2021. évi szabadságolási ütemtervét a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése
alapján a 17/2021. számú előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja, egyben a Kttv. 225/C.
§ (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy 2020. évben a mindösszesen 39 munkanap
szabadságából 33 munkanap szabadságot vett igénybe. A polgármester dönt továbbá arról, hogy
a fennmaradó 33 munkanap szabadságot 2021. március 31. napjáig kell igénybe venni.
2. A polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges ügyviteli feladatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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