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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

– 225/L. §-a tartalmazza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös 

rendelkezéseket, s ezek között a szabadságra vonatkozó előírások is megtalálhatók: 

 

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint 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 főállású polgármester szabadságára vonatkozó rendelkezéseket a Kttv. 225/C.§-a 

szabályozza az alábbiak 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.” 

 

A Kttv. 225/C.§ (1) és (3) bekezdése alapján 2023. évben a polgármestert összesen 39 nap 

szabadság illeti meg. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el a 

polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését. 

 

Dunaföldvár, 2023. január 11. 

         

       dr. Süveges Árpád Róbertné sk. 

  alpolgármester  



H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbiak 

szerint elfogadja Horváth Zsolt főállású polgármester 2023. évi szabadság ütemezését: 

 

Hónap Kezdete Vége Munkanapok száma 

Január    

Február    

Március 13 17 4 

Április    

Május 2 15 10 

Június    

Július 17 28 10 

Augusztus    

Szeptember 18 22 5 

Október 20 27 5 

November    

December 21 29 5 

Összesen:   39 

 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző  

 

Erről értesül: 

1. Horváth Zsolt polgármester 

2. Polgármesteri és Jegyzői Iroda /szabadság-nyilvántartás 

 


