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Előterjesztés 
                                        a polgármester szabadságolási ütemtervéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet 
hirdetett ki.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-
testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   
 
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes februári ülése -
hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 
-   nem kerül összehívásra.  
 
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az 
előterjesztést közzétesszük, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés 
meghozatala előtt egyeztetésre kerül sor. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. 
fejezet 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 
alapszabadság és tizennégy munkanap pótszabadságra, azaz összesen harminckilenc 
munkanap szabadságra jogosult. 
A törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-
testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A 
szabadságot az ütemezésben foglaltak 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 
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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. 
Törvényi kötelezettségének eleget téve Aszód Város polgármestere 2021. évi szabadságát a 
melléklet szerint ütemezi. 
 
 
 

 HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Aszód Város Polgármesterének 
/2021. (II. 24.) határozata 

                                     a polgármester szabadságolási ütemtervéről 
 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint 
dönt:  
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervéről 
szóló előterjesztést megismerte és a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét jelen 
határozat melléklete szerint tudomásul vette. A tudomásulvétel ismeretében a polgarmester a 
szabadságolási ütemtervet a határozat melléklete szerint fogadja el.  
 
Felelős: a szabadság nyilvántartásának vezetésére dr. Lukács Adrienn jegyző a humánpolitikai  
              referens útján  
Határidő: folyamatos  
 
Aszód, 2021. február 16. 
 
 
 
                                                                                         Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
 polgármester 
 
 
 
Látta:  
 
 
Dr. Lukács Adrienn  
      jegyző 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hónap Dátum               Napok 
Január 20 (áthozott) 1   
Február - - 
Március 29-31 3 
Április 1; 6 2 
Május 25-28 4 
Június - - 
Július 5-9 5 
Augusztus 2-6; 9-13 10 
Szeptember 6-7 2 
Október 25-29 5 
November - - 
December 11; 22-23; 27-31 8 

40 

2020. évről áthozott szabadság: 1 nap, ebből kivett 1 nap. 
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/2021. (II. 24.) határozat  melléklete 
a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve 
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