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Előterjesztés 

Dr. Sütő László polgármester 2016. évre esedékes szabadságának ütemezéséről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 18-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös 

rendelkezések a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/A. Fejezete 

értelmében az alábbiak: 

 

„225/A. §
1
 (1) 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.” 

 

225/J. §
 * 

 (1) A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi 

és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. 

 

Fentiekre való tekintettel a Polgármester úr szabadságával kapcsolatos, a Kttv. 225/C. § -ban 

részletezett tennivalók a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 

 

 

„225/C. §
2
 (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.” 

                                              
1
 Beiktatta: 2014. évi LXXXV. törvény 22. §. Hatályos: 2014. XII. 12-től. 

2
 Beiktatta: 2014. évi LXXXV. törvény 22. §. Hatályos: 2014. XII. 12-től. 

http://uj.jogtar.hu/#lbj72id1441281197439be26


A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a 

szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.  

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.  

A Polgármester a nyilvántartás szerinti 2015. évi ki nem vett szabadsága 29 nap, mely az idei 

évre áthozatalra került.  

 

A Polgármester 2016. évi szabadság kimutatása a következő:  

 - előző évről áthozott:   33 nap 

 - 2016. évi alap + pótszabadság: 39 nap 

    Összesen: 72 nap  

 

Az alábbi táblázat tartalmazza dr. Sütő László Polgármester Úr szabadság ütemezését.  
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- 

 

- 
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Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni 

szíveskedjenek! 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete, - mint munkáltatói joggyakorló – a 

polgármester választása szerint a 2016. évre esedékes szabadság kivétel ütemezését a 

benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi. 

A naptárilag nem konkrét napok alkalom szerint kivételét – előzetesen az alpolgármesterrel 

egyeztetve - biztosítja a polgármester részére. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

 

 

Marcali, 2016. február 09. 

 

 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

             jegyző 


