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E l ő t e r j e s z t és 

 

Tárgy: A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve  

 

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

§-a a főállású polgármester szabadságára vonatkozóan az alábbiakat írja elő:  

„(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 polgármester 2021. évi szabadság kimutatása 2021.12.31.-ig a következő: 

 

- 2020. évi áthozat: 0 nap  

- 2021. évi alap (25 nap)+ pótszabadság (14 nap): 39 nap  

- gyermek után járó pótszabadság: 2 nap  

Összesen: 41 nap   

 

Határozati javaslat 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró polgármester 

megtárgyalta  „ A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve” tárgyú előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

Sárbogárd Város Polgármestere Dr. Sükösd Tamás polgármester által benyújtott 2021. évi 

szabadságolási ütemtervét elfogadja, az abban foglalt, részére a 2021. évre járó, a Kttv. 225/C. 

§ (1) bekezdésben meghatározott 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság, valamint a 

gyermek után járó 2 munkanap pótszabadság kivételét a benyújtott tervnek megfelelően 

engedélyezi.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: jegyző  

 

Sárbogárd, 2021. február ….. 

  (: Dr. Venicz Anita :) 

     jegyző 


