
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám:    /2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2022. január 26– ai ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a polgármester 2022.évi szabadság ütemezésnek jóváhagyására 
 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 
 

Készítette: dr. Horti István jegyző 
 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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  Megfelelő rész X-szel kitöltendő. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A polgármester szabadságolási ütemtervének tekintetében a döntési jogosultság a Képviselő-

testületet át nem ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a Képviselő-

testületnek határozatban kell rendelkeznie. 

A Képviselő-testület ezen jogkörét az alábbi jogszabály alapján jogosult gyakorolni: A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) alapján: 

„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.” 

 

A fent hivatkozott jogszabályi hely alapján – figyelemmel a 2021. évben a világjárvány 

következtében bevezetett vészhelyzetre, vészhelyzeti kormányzás következtében a Képviselő-

testületre bevezetett korlátozásokra tekintettel – a 2021. évi polgármesteri szabadságtervet 

nem sikerült teljes mértékben teljesítenem. 

2021 őszén a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztattam a szabadságterv alakulásáról, 

valamint annak ütemezéséről. 

A fentiek alapján kérem a 2022. évi szabadságolási ütemtervem jóváhagyását és elfogadását. 

 

Pilisborosjenő, 2022. január 19. 

Tömöri Balázs 

polgármester 

 

Melléklet: Polgármesteri szabadságolási ütemterv 
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Polgármesteri szabadságolási ütemterv: 

 

Az előző években ki nem vett napok száma: 36 nap 

Éves szabadság 43 nap 

Összesen: 79 nap 

 

A szabadságolási ütemterv 2022. tervezett szabadságok: 

2022. február 8-21. napjai   10 nap 

2022. március 16-28 napjai   8 nap 

2022. április 11-14 napjai   4 nap 

2022. június 7-18 napjai   9 nap 

2022. augusztus 4-21 napjai   13 nap 

2022. október 17-november 4 napjai  14 nap 

2022. december 1-2023 - január 2. napjai 21 nap 

 

Összesen:      79 nap 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tömöri Balázs 

polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja. 

A szabadságolási ütemterv 2022. tervezett szabadságok: 

2022. február 9-19. napjai   10 nap 

2022. március 20-28 napjai   8 nap 

2022. április 11-14 napjai   4 nap 

2022. június 7-18 napjai   9 nap 

2022. augusztus 4-21 napjai   13 nap 

2022. október 17-november 4 napjai  14 nap 

2022. december 1-2023 - január 2. napjai 21 nap 

 

Összesen:      79 nap 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

 

 

 

 

 

 


