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Ikt.sz.: H/2513/2022.                        Előterjesztés száma:   5/2023.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes ülésére 

Előterjesztés tárgya: A polgármester 2023. évi szabadságolási terve  

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva:  

Javasolt meghívott:  

Az elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: egyszerű szavazattöbbség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük nem  
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Képviselő-testület 2023. évi Munkaterve is a januári rendes ülésre irányozza elő a Polgármester éves 

szabadságolási tervének elbírálását. 

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 szerint: 

 

„(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.” 

 

Fentiek értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap 

pótszabadságra jogosult, amelyhez hozzá kell számítani a gyermek(ek) után járó pótszabadságot (2 nap), 

illetve az előző évben ki nem adott szabadságot is (az utóbbi tétel ezúttal nem jelent feladatot, a 

Polgármesternek nincs 2022. évről áthúzódó szabadsága). 

A szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni 

vagy kiadni. 

A Polgármester 2023. évi szabadsága a fentiek alapján összesen 41 munkanap. 

 

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási 

jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem 

ruházhatja át.” 

 

A 2023. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervemet ezért az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

terjesztem a Képviselő-testület elé elfogadásra. (lsd. határozati javaslatként!) 

 

 

Az előterjesztés melléklete:  

➢ 1. sz. melléklet: Pintér Lajos polgármester 2023. évi szabadságolási terve  

 

 

Szada, 2023. január 3.                         
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2023.(I.26.) KT- határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján Pintér Lajos 

polgármester 2023. évre vonatkozó szabadságolási tervét az 5/2023. sz. előterjesztés 1.sz. melléklete 

szerint elfogadja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 
 

Jogszabályi hivatkozás:  

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

 


