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E l ő t e r j e s z t é s 
Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2023. január 16-i ülésének  

2. napirendi pontja  

 

Tárgy: A polgármester 2022. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 

2023. évre járó szabadságának ütemezése 

Döntés: egyszerű többséggel, nyilvános ülésen 

Előadó: Romhányi Károly polgármester   

Melléklet: -  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C §- ában szabályozza a 

polgármester szabadságára vonatkozó rendelkezéseket: 

 

„225/C § (1) A főállású polgármester évi huszonöt nap 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.” 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 

2022. évről áthozott szabadságom nincs. 2023. évre járó 39 nap szabadságomat az alábbiak 

szerint kívánom igénybe venni: 

 

A szabadság dátuma Nap 

2023. február 20-24. 5 

2023. március 6 – 10. 5 

2023. április 11 – 14. 4 

2023. május 8 – 19. 10 

2023. július 24. – augusztus 4. 10 

2023. november 6 – 10. 5 

Összesen 39 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évben igénybe vett szabadságom 

mértékének megállapításával és a 2023. évre járó szabadságom ütemezésével kapcsolatosan 

az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá: 

 

Határozati javaslat: 

 

Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2023. (I….) határozata 

a polgármester 2022. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról és a 

2023. évre járó szabadságának ütemezéséről 

 

 

1. Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző 

által vezetett nyilvántartás alapján megállapítja, hogy Romhányi Károly polgármester 

a 2022. évre járó szabadságát igénybe vette. 

 

2. Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

Romhányi Károly polgármester 2023. évre járó szabadságának ütemezését az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 

Ütemezés: 

 

A szabadság dátuma Nap 

2023. február 20-24. 5 

2023. március 6 – 10. 5 

2023. április 11 – 14. 4 

2023. május 8 – 19. 10 

2023. július 24. – augusztus 4. 10 

2023. november 6 – 10. 5 

Összesen 39 

 

Felelős: Romhányi Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: döntés megküldéséért: Lacza Zsolt  

Határidő: 15 nap 

 

 

Romhányi Károly sk. 

polgármester 


