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ELŐTERJESZTÉS 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 16-i rendkívüli ülésére 

Parádi Katalin Polgármester Asszony 2022. év során ki nem vett szabadság igénybevételével 

kapcsolatos kérelme 

 

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Parádi Katalin Polgármester Asszony 2022. november 15. napja óta betegállományban 

(táppénzes állományban) tartózkodik.  

Polgármester Asszony a T. Testület 2022. december 21-i ülését megelőzően sürgősségi indítványban 

kérelmezte 2022. év során eddig ki nem vett szabadságának igénybevételi szándékát. Akkor a T. 

Testület nem döntött az ügyben, tekintettel arra, hogy az előző évben ki nem vett szabadság 

kiadásáról a munkáltatói jogok gyakorlója a foglalkoztatott akadályoztatásának megszűnését követő 

30 napon belül dönt. 

Ezt követően, Polgármester Asszony 2023. január 12. napján dr. Oláh Csaba aljegyzőnek írt 

levelében kérelmezte, hogy a Kttv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 15 nappal megelőzően 

szeretné bejelenteni szabadság igényét 2023. január 27. (péntek) és 2023. február 10. (péntek) 

zárónappal terjedő időszakra. Kérelmezte továbbá, hogy a szükséges tájékoztatást Aljegyző Úr tegye 

meg a T. Képviselő-testület irányában, melynek megtételéről Aljegyző Úr írásban tájékoztatta 

Polgármester Asszonyt. 

Fentiek után Polgármester Asszony válaszában kifejtette, hogy jogértelmezése szerint, 

tekintettel arra, hogy nincs elfogadott szabadságolási terve, illetve jogszabályban garantált, hogy a 

szabadsága átütemezhető egyoldalú bejelentés útján, feltéve, hogy 15 nappal előre jelzi azt, ezért 

véleménye szerint nincs szükség testületi ülésre a kérdést illetően. Ebben az esetben – álláspontja 

szerint – több okból sincsen mérlegelési jogkör, simán a T. Testületnek tudomásul kell vennie a 

bejelentését.  

 

Aljegyző törvényességi észrevétele: 

 

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

VII/A. Fejezete tartalmazza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 

rendelkezéseket. 

A Kttv. 225/C. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és 
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tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult, valamint ezeken túlmenően, kiskorú gyermekére 

tekintettel további két munkanap- és jelen esetben tartósan beteg kiskorú gyermekére tekintettel: 

további plusz két munkanap pótszabadságra is jogosult. Ez összesen évi 43 munkanap. 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. 

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. 

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 

március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

 Fentiek alapján a Kttv. hatályos rendelkezései szűkebb mozgásteret adnak a Polgármester 

részére szabadságával való szabad rendelkezése vonatkozásában, mint ahogyan azt az előzőekben 

olvastuk Polgármester Asszony értelmezésében. 

 Természetesen, a Képviselő-testületnek, mint munkáltatói jogok gyakorlójának, bármikor 

lehetősége van a foglalkoztatott irányában kedvezőbb döntés meghozatalára. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg a felvetett témát! 

 

2.) Jogszabályi háttér 

 

Említettek szerint. 

 

3.) Költségvonzat: 

 

Nincs 

 

4.) Határozati javaslat: 

 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2023. (I. 16.) Kt. határozata 

 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Parádi Katalin Polgármester Asszony 

2022. évben esedékes, ki nem vett 11 munkanap szabadságát kiadni rendeli a következők 

szerint. 

A szabadságot Polgármester Asszony (tartós) akadályoztatásának megszűnését követő 30 

napon belül, 2023. … és 2023. … közötti időtartamban adja ki. 

 

Felelős: Képviselő-testület    Határidő: azonnal 

 

Kelt Zebegény, 2023. január 16.  

 

Ferenczy Ernő Ervin sk. 

alpolgármester 
 
 
 


