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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

225/C. §-a meghatározza a polgármesternek járó alap- és pótszabadság mértékét, a szabadság 

tervezésének és kiadásának szabályait.  

 

A Kttv. 225/C. § (1)-(2) bekezdései 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.” 

 

Fentiek alapján a képviselő-testületnek, mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlójának a tárgyév február 28. napjáig jóvá kell hagynia szabadságának tárgyévi 

ütemezését.  

 

A Jegyző által vezetett nyilvántartás szerint a 2021. évi rendelkezésemre álló szabadságot a 

tárgyévben teljes mértékben felhasználtam, áthozott szabadságom nem keletkezett.  

 

2022. évben a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján 25 munkanap alapszabadság és 14 

munkanap pótszabadság, így összesen 39 munkanap szabadság illet meg. 

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-

testület elé a 2022. évre járó 39 munkanap szabadságom igénybevételének ütemezését:  

 

- 2022. március 26.   1 munkanap; 

- 2022. április 4 – április 8.  5 munkanap; 

- 2022. június 7 – június 13.             5 munkanap; 

- 2022. július 18 – július 29.             10 munkanap; 

- 2022. augusztus 8 – augusztus 19.  10 munkanap; 

- 2022. október 15.   1 munkanap; 

- 2022. december 21 – december 30. 7 munkanap. 

Összesen:    39 munkanap 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szabadságom ütemezésre vonatkozó javaslatot tárgyalja 

meg és fogadja el. 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen határozat 1. 

számú melléklete” kifejezésen jelen előterjesztés 1. számú melléklete értendő. 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (II. 10.) határozata a Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 



I. a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján megállapítja, hogy Bese Ferenc László 

polgármester 2021. évben a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 39 

munkanap szabadságot igénybe vette. 

II. megállapítja, hogy a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. évben 

huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, 

összesen 39 munkanap szabadságra jogosult. 

III.  a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja Bese Ferenc László 

polgármester 2022. évre járó 39 munkanap szabadsága igénybevételének 

ütemezését. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat 

elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. február 2. 
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