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Tisztelt Képviselő-testület!  

  

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

(1)-(4) bekezdései rendelkeznek a főállású polgármester szabadságáról. 

A Kttv. 225/C. (1)-(4) bekezdései szerint: 

(l) 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 évjanuár 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. fenti rendelkezése alapján a 2021. évi szabadság mértéke- a jegyző által vezetett 

nyilvántartás adatainak figyelembevételével az alábbiakból tevődik össze: 

- alapszabadság: 25 munkanap, 

- pótszabadság:  14 munkanap, 

Fentiekre tekintettel a polgármester 2021. évi szabadsága: 39 munkanap. 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény értelmében a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

meghosszabbítását hirdette ki. 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel ismételten kihirdette a 

veszélyhelyzetet. 

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az 

elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott 

rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

katasztrófavédelmi törvény) 46. (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 



A fentiekre tekintettel Jánoshalma város Polgármestere a 25/2021. (II.5.) Pm. sz. határozatával 

jóváhagyta a 2021. év I. felévre vonatkozó szabadság ütemezését az alábbiak szerint:  

Szabadságolási ütemterv 

2021. I. félév 

(2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig) 

 

Hónap Napok Összesen nap 

Január   

Február   

Március 29-31 3 

Április 1 1 

Május   

Június   

Összesen  4 

 

Polgármester Úr tájékoztatása szerint -előre nem látható okok miatt- 2021. június hónapban 

további hét (7) nap szabadságot kíván kivenni, amelyre tekintettel szükséges a 2021. év I. 

félévre vonatkozó szabadságolási ütemterv módosítása az 1. számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően. 

Tekintettel továbbá arra, hogy a 25/2021. (II.5.) Pm. számú döntés csak 2021. év I. félévére 

vonatkozott, szükséges a Képviselő-testületnek a 2021. év II. félévére vonatkozó 

polgármesteri szabadság ütemezéséről határozatot hozni.  

I. Határozati javaslat 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Czeller 

Zoltán polgármester 2021. év I. félévre vonatkozó 

szabadságolási ütemtervének módosítását - az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal — jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 



II. Határozati javaslat 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Czeller 

Zoltán polgármester 2021. év II. félévre vonatkozó 

szabadságolási ütemtervét - a 2. számú melléklet szerinti 

tartalommal — jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

Szabadságolási ütemterv módosítása 

2021. I. félév 

(2021. január 01. napjától 2021. június 30. napjáig) 

 

Hónap Napok Összesen nap 

Január   

Február   

Március 29-31 3 

Április 1 1 

Május   

Június 17-18, 23, 25, 28-30 7 

Összesen  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         2. számú melléklet 

 

Szabadságolási ütemterv 

2021. II. félév 

(2021. július 01. napjától 2021. december 31. napjáig) 

 

Hónap Napok Összesen nap 

Július 12-30 15 

Augusztus 2-6 5 

Szeptember   

Október   

November   

December 22-24, 27-31 8 

Összesen  28 

 


