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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának napjával, 

2014. október 12-ével hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt (a 

továbbiakban Pttv.).  

 

Az Országgyűlés a Pttv. egyes rendelkezéseit az Mötv.-ben, másokat a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-én 

hatályba lépő, a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös 

rendelkezésekről szóló VII/A. fejezetében szabályozta újra.  

 

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület 

gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

A Kttv. 225/C. § (1)-(2) bekezdései szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 

alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.  

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését, melyet annak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni. Az igénybevételről a polgármester 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.  

2016. évben a polgármester a tervnek megfelelően letöltötte a szabadságát.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2017. február 3. 

     

Tisztelettel:       

      

Tóth József 

        polgármester 

 

 



 

 

 

 

Határozat javaslat 

…./2017. (II. 16.) sz. határozat  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a polgármester 2017. évi szabadság ütemezési 

tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyta Tóth József polgármester 2017. 

évi szabadság ütemezési tervét.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  

 

  



 

2017. évi szabadság ütemezési terv 

 

 

2017. évi szabadság mértéke összesen (nap): 39 

Hónap igénybe vett napok nap 

január   

február   

március   

április  3 

május  5 

június  5 

július  10 

augusztus  10 

szeptember   

október  3 

november   

december  3 

Mindösszesen 2017. évben :  39 

 

 

 

Polgár, 2017. február 3. 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 


