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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. június 15-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezése 

Iktatószám: LMKOH/1243-3/2021.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényből (továbbiakban: Kttv.) adódó 
kötelezettség – az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a polgármester szabadság ütemezésével 
kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala.  

A Kttv. szabályozza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
különös rendelkezéseket, melyek között rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatos 
jogi szabályozásról is, melynek értelmében:  

 
„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.” 
 

2020. november 4-étől volt hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet valamint ezt követően 2021. február 8-ától a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, 
melyeket az Országgyűlés törvénnyel meg is erősített és melyek alapján a veszélyhelyzet 2020. 
november 4-étől érvényben van és várhatóan az Országgyűlés őszi ülésszakának kezdetét 
követő 15. napig fenn fog állni. Veszélyhelyzetben alkalmazni kellett a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint 
rendelkezik.  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
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közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nem volt lehetőség, a 
képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolta, a képviselő-
testületnek veszélyhelyzetben nem volt döntési jogköre.  

Ebből következően nem volt lehetőség arra, hogy a Képviselő-testület a Kttv-ben foglalt 
törvényi határidőn belül jóváhagyja a polgármester előterjesztésére a polgármester 2021. 
évi szabadságát.  

2021. június 15-én hatályba lép a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 
szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet, mely alapján:  

„1. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-
testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga 
gyakorolja.” 

Figyelemmel a 307/2021. (VI.5.) Korm.rendelet szabályozására 2021. június 15-étől ismét a 
Képviselő-testületek döntenek, így ezen előterjesztés megtárgyalására és elfogadására is sor 
kerülhet. Erre tekintettel a jegyző által 2020. évre vezetett szabadság nyilvántartást – mely 
tartalmazza a szabadság tényleges igénybevételét - az előterjesztés 1. melléklete, a 2021. évre 
vonatkozó polgármester által elkészített szabadság ütemezést az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. (A szabadság ütemtervben –tekintettel az elhúzódó döntéshozatalra - feltüntettük 
a 2021. évben eddig kivett szabadságokat is.) 

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a 
polgármester 2021. évi szabadság ütemezését. Tájékoztatásul jelzem, hogy a Kttv. 225/C § (2) 
bekezdése alapján ezen előterjesztés a polgármester előterjesztésére kerül a testület elé, azonban 
Polgármester Úr jelenleg tartósan akadályozott feladatai ellátásában, így erre tekintettel az 
általa elkészített szabadság ütemterv Alpolgármester által kerül előterjesztésre. 

 
Határozat-tervezet 

 
…./2021. (…) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármestere 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Polgármestere 
2021. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. június 15 
 

Lajosmizse, 2021. június 9. 
        Basky András  

          polgármester távollétében: 
 
 

dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester 
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Eőterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 

 


