
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 
 

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

fejeztben szabályozza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 

rendelkezéseket. 
 

A Kttv. szabályozása szerint a polgármester előterjesztésére a képviselőtestület 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 képviselőtestületet 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 szabadságot az esedékesség évében, de 

legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A szabadság 

kiadására vonatkozó igény a közszolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el, az elévülés 

a megszűnés napján kezdődik. A szabadságot megváltani nem lehet, kivéve a jogviszony 

megszűnésekor, ha a képviselőtestület az arányos szabadságot nem adta ki. 

 

A Kttv. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra (összesen 39 nap) jogosult. 2022. évi szabadságom 39 nap. A 

2020-2021. évi ki nem adott szabadságom jegyző úr tájékoztatása szerint  47 munkanap. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az összesen 86 nap szabadságom 

ütemezését az alábbiak szerint szíveskedjen jóváhagyni: 

 
2022. április 11. napjától 2022. május 11. napjáig – 21 nap 

2022. július 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig – 40 nap 
2022. november 25. napjától 2022. december 30. napjáig – 25 nap 

 
K a p o s v á r, 2022. február 1.  
 
 Szita Károly 
 polgármester 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2022. évi, 

összesen 86  nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

2022. április 11. napjától 2022. május 11. napjáig – 21 nap 
2022. július 7. napjától 2022. augusztus 31. napjáig – 40 nap 

2022. november 25. napjától 2022. december 30. napjáig – 25 nap 
 

Felelős: Szita Károly polgármester 

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző  

Határidő: folyamatos 


