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             ELŐTERJESZTÉS – 2. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. március 8. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: jegyző 
Előterjesztő: polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör: A polgármester szabadságolásának ütemezése 
 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 
A polgármester szabadságolás-ütemezésének jóváhagyása a Képviselő-testület feladata, mint a 
munkáltatói jogot gyakorló, a polgármester felett. 

A feladat jogszabályi alapja az ún. KTTV. „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló CXCIX. törvény 
szerint : 

A Polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések 

225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a 
polgármester között – a (2) bekezdés b) pontjakivételével - választással létrejövő, sajátos 
közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 

225/C. § (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 2022. évre a törvény szerint Heinczinger Balázs polgármester 46 nap szabadságra jogosult. Ennek 
ütemezésére a következő szabályokat kell alkalmazni:  

60. A szabadság kiadása (új Mt. 2012. évi I. törvény) 

122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki. 

(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - 
legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ennek 
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során a 121. § megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt 
nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. 

(3)  A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló 
naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a 
munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként kiadott 
napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-
beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe. 

(4) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt 
nappal közölni kell. 

(5) A szabadságot – a 125. §-ban foglaltakat kivéve - megváltani nem lehet. 

123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. 

(2) A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az 
esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki. 

Heinczinger Balázs polgármester úr az alábbi ütemezés szerint kéri a 2022. évben a szabadsága 
kiadását: 

2022. június 6-24 

2022. augusztus 1-19.  

2022. október 19-november 28.  

2022. december 20-31.  

Fentiek értelmében kérem a határozati javaslat elfogadását! 

 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 
 
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 
KTTV. „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló CXCIX. törvény 
 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 
MEGNEVEZÉSE:  
--- 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
--- 
6. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2022. (III.08.) számú határozata 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel jóváhagyja 
Heinczinger Balázs polgármester úr 2022. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
Nagymaros, 2022. március 2.    Eőryné dr Mezei Orsolya s.k. 
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jegyző hely. 


