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ELŐTERJESZTÉS
TÁRGY:

a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2020. évi szabadság
maradványának és 2021. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke
I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos
rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
tv. (továbbiakban: Kttv.) állapítja meg.

Az Mötv. 79. § (1) bekezdése alapján, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a
polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét is érteni kell.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási
jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – főszabályként –
választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a
képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A Kttv. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a törvény hatálya kiterjed a VII/A. fejezet
tekintetében a polgármesterre. A Kttv. 225/K. § (1) bekezdése alapján, ha a törvény
eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét is érteni kell.
A Kttv. VII/A. fejezete tartalmazza a főállású polgármester foglalkoztatási
jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket.
A polgármesteri szabadság tekintetében a Kttv. 225/C. (1) bekezdése szerint a
főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap
pótszabadságra - összesen évente 39 munkanap szabadságra - jogosult.
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdése alapján 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 (4) bekezdés szerint a polgármester a szabadságot az esedékesség évében, de
legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
A Kttv.225/C. § (2) bekezdése 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 szabadságot az ütemezéstől eltérően csak
előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legalább
tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
A közgyűlés elnöke részére a testület által 2020. évre – a 48/2020. (II.27.)
önkormányzati határozattal – jóváhagyott szabadság 47 munkanap volt, mely 2020.
évben teljes mértékben felhasználásra kerül, így áthozat 2021. évre nem keletkezett.
A 2021. évi szabadság ütemezését a határozat tartalmazza.
Székesfehérvár, 2021. február 11.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2021. (II. .) határozata
a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2020. évi szabadság maradványának és 2021.
évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel - a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként megállapítom, hogy a közgyűlés elnöke részére a 48/2020. (II.27.) önkormányzati
határozattal 2020. évre jóváhagyott 47 munkanap szabadság 2020. évben teljes
mértékben felhasználásra kerül, így áthozat 2021. évre nem keletkezett.
4. Az 1.-3. pontban foglaltakra figyelemmel - a Köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény 2011. évi CXCIX. tv. vonatkozó rendelkezései, különösen a 225/C. §. (1)(4) bekezdések alapján - a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián 2021.
évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyom jóvá:
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5. Felkérem a megyei jegyzőt a közgyűlés elnöke szabadság nyilvántartásával
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző
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2021. évben folyamatos
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