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Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. március 8-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:      8. napirend: Döntés a Polgármester 2022. évi szabadságolási 

tervéről 

 

Előterjesztő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 

     

Tárgyalja és véleményezi:  - 

 

    

Melléklet     határozati javaslat 

                                                

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség       
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Tisztelt Képviselő-testület! 

       

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) 

bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület 

és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos 

közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

 

A képviselő-testület ezen munkáltatói jogkör részeként - többek között - jogosult a 

polgármester szabadságának engedélyezéséről és annak rendjéről dönteni. 

 

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése határozza meg a főállású polgármesterek alapszabadságának 

és pótszabadságának mértékét, melynek értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap 

alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.  

A Kttv. 225/C. § (3) bekezdése alapján 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.  

 

Fentiek alapján a 2022. évi szabadságnapok száma éves szinten 39 munkanap. A 2021. évről 

áthozott szabadságnapok száma 26 munkanap, így 2022. évben időarányosan a polgármestert 

összesen 65 munkanap szabadság illeti meg. 

 

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése kimondja, hogy a szabadságot az esedékesség évében, de 

legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.  

 

A fenti jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a polgármester előterjesztésére a képviselő-

testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 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. 

 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása:  

A döntés célja a polgármester tárgyévi szabadságának meghatározása. Közvetlen pénzügyi 

hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

2011. évi CXCIX (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. §, 225/C.§.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen  jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

 

 

     

dr. Behan Anett Éva  

                   Jegyző 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Sz:   /2022.(III….)                               Tárgy: Polgármester 2022. évi szabadságolási terve 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Polgármester 

2022. évi szabadságolási tervéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 

hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt 

hatáskörében eljárva Asztalos Miklós polgármester 2022. évi szabadságolási 

ütemtervét – jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a 

tervben foglaltak teljesüléséről folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
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Felelős: Asztalos Miklós polgármester, Babiczki László Pénzügyi Bizottság elnöke 

   

Határidő: értelemszerű 

 

 

 

1. számú melléklet a …/2022. (III...) határozathoz 

 

 

 

 

 

Asztalos Miklós polgármester  

2022. évi szabadságolási ütemterve 

 

 

 Szabadságnapok száma 

2022. évi 

 

39 munkanap  

Előző évi áthozat  26 munkanap 

Összesen  65 munkanap 

Hónap Nap Munkanapok 

száma 

Január 01.20-01.21. 2 

Február 02.03., 02.28. 2 

Március 03.21-03.25. 5 

Április 04.11-04.15. 5 

Május 05.02.-05.12. 9 

Június 06.13.-06.17. 5 

Július 07.11.-07.15. 5 

Augusztus 08.01.-08.11. 9 

Szeptember 09.12.-09.23. 5 

Október 10.10.-10.14. 5 

November 11.07.-11.11. 5 

December 12.20.-12.31. 8 

                                                               Összesen:  65 munkanap                                                       

 

 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 

 


