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Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott ülésére 
9. napirendi pont: Döntés a polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási tervéről  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A polgármester szabadsága tekintetében a Képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie. 
A Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. LXIV. Törvény (a továbbiakban: Pttv.) 11.§– a értelmében:  

„A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, illetményének, tiszteletdíjának 
meghatározásával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét 
nem ruházhatja át.” 
 
Az 5. § meghatározza a szabadság mértékét. 
„A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 
munkanap pótszabadságra jogosult.” Így 1 évre 39 nap a szabadság. 
 
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell A közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit. 
A Kttv. 104. § alapján a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkáltatói jogkör 
gyakorlója szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen 
fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig, a polgármester betegsége vagy a személyét 
érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon 
belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.  
Szolgálati érdeknek minősül különösen, ha a szabadság kiadása miatt nem biztosítható a szervezet 
alapfeladatainak folyamatos működése, vagy az előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok 
határidőre történő ellátása. 
Kivételesen fontos szolgálati érdeknek minősül az államigazgatási szerv működési körében fellépő 
veszélyhelyzet (baleset, elemi csapás, súlyos kár). 
 
A tárgyévet követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a polgármester 
tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott 
szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzászámítja.  
A szabadság kiadására vonatkozó igény a jogviszony fennállása alatt nem évül el; a szabadság 
megváltásával kapcsolatos igény elévülése a jogviszony megszűnésének napján kezdődik.  
 
A szabadság kiadásakor a Kttv. alábbi rendelkezéseit (103. § (1)-(4) bekezdései) be kell tartani:  
- a munkáltatói jogkör gyakorlója - a polgármester igényének megismerése után - a tárgyévben 
február végéig köteles éves szabadságolási tervet készíteni a szabadságok tárgyévi ütemezéséről,  
- a szabadság kiadásának időpontját - a polgármester előzetes meghallgatása után - a szabadságolási 
terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg, 
- a szabadságot kettőnél több részletben csak a polgármester kérésére lehet kiadni, 
- a kormánytisztviselő kérelmére az alapszabadság kettőötödét a polgármester által kért időpontban 
kell kiadni.  
 
A Képviselőtestület a polgármestert nem küldheti szabadságra, hanem a szabadság kiadásáról, illetve 
igénybevételéről (pl. éves szabadság terv készítésével, a testület ülésezési rendjét figyelembe véve) a 
polgármesternek és a Képviselő-testületnek jóhiszeműen eljárva meg kell állapodni.  
 
A polgármester kérelmére az alapszabadság kettőötödét a szabadságolási tervtől eltérően a 
polgármester által kért időpontban kell kiadni. A polgármesternek erre vonatkozó igényét a 
szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie.  
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Ha a polgármestert érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség 
teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős 
sérelemmel járna, a polgármester erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a 
munkáltató az alapszabadság kettőötödéből összesen három munkanapot – legfeljebb három 
alkalommal – a polgármester kérésének megfelelő időpontban, a 15 napos bejelentési határidőre 
vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A polgármester a munkáltató felszólítása esetén a 
körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.  
 
A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási 
terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.  
Tekintettel a fentiekre a Képviselőtestületnek el kell fogadnia a tárgyévre vonatkozó szabadságolási 
tervet.  
Nincs lehetőség tehát arra, hogy a polgármester egyoldalúan döntsön szabadsága igénybevételéről, 
annak engedélyezése a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 
 
A polgármestert szabadsága ideje alatt Alasztics Ervin alpolgármester helyettesíti.  
 
Lizákné Vajda Lívia 2017. évi szabadságának mértéke: 
2016 évi ki nem vett szabadság  21 nap 
alapszabadság 25 nap 
pótszabadság 14 nap + 4 nap ( 2 gyermek után) 
összesen: 64 nap 
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Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek! 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Vámosszabadi község Önkormányzatának Képviselőtestülete - mint munkáltató – 
a polgármester választása szerint a 2017. évre esedékes 39 nap szabadság kivétel 
ütemezését a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.   
 
A naptárilag nem konkrét napok alkalom szerint kivételét – előzetesen Alasztics 
Ervin alpolgármesterrel egyeztetve - biztosítja a polgármester részére.  
 
Felhatalmazza Alasztics Ervin alpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Alasztics Ervin alpolgármester 
 

Vámosszabadi, 2017. január 14. 
 
 

 Lizákné Vajda Lívia 
             polgármester 


