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A Képviselő-testület 2021. február 24-i ülésére 
 
 

Tárgy: Juhász István polgármester 2021. évi szabadságolási terve  
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A polgármester szabadságának kiadásakor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (Kttv.) 225/A § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester 
foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, 
sajátos közszolgálati jogviszony. A (2) bekezdésének a) pontja alapján a főállású polgármester 
foglalkoztatási jogviszonya a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként 
választották meg, és megszűnik a Kttv. 225/B. § (2) a) pont szerint a tisztségének 
megszűnésével, a tisztség megszűnése napján. 
 
A Kttv. 225/C § (2) bekezdését is figyelembe véve 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. 
 
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Jelenleg kiadható 
szabadságnapjainak száma 39 nap. 
 
Polgármester úrral egyeztetve az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Juhász István 
polgármester előterjesztéshez mellékelt 2021. évi szabadságolási tervét. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Juhász István polgármester 
 

(az SzMSz alapján egyszerű szótöbbséget igényel) 

 
Kistarcsa, 2021. február 16. 
 
 
 
 

 Dr. Gotthard Gábor 
jegyző 
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