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Előterjesztés 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 8-i ülésére  

 
Tárgy: Dr. Tittmann János polgármester 2022. évi rendes fizetett szabadságának ütemezése 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A § (1) 
bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a 
polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester 
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, így a jogkör részeként jogosult a 
polgármester szabadságának engedélyezéséről és annak rendjéről dönteni.  
A Kttv. 225/C § (1) bekezdése határozza meg a főállású polgármester alapszabadságának és 
pótszabadságának mértékét. A polgármestert 2022 évben 25 munkanap alapszabadság és 14 
munkanap pótszabadság, összesen 39 munkanap szabadság illeti meg.  
 
A Kttv. 225/C. § (2) – (3) bekezdései szerint január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján 
meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságénak mértékét és a ki nem 
adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 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 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti 
igénybe.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Tittmann János polgármester 2022. évi szabadság 
ütemtervét jóváhagyni szíveskedjen!  
 
 
Határozati javaslat 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX 
törvény 225/C §-a alapján Dr. Tittmann János polgármester szabadságütemtervét a következők 
szerint jóváhagyja:  
 
Előző évről áthozott szabadság:              ----- 
2022. július 01 – augusztus 10-ig  29 nap 
2022. szeptember 5 – 6-ig     2 nap 
2022. december 20 - 31-ig     8 nap 
Összesen:     39 nap 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Kecskésné Patos Szilvia jegyző  
 
 
                           Dr. Tittmann János sk.  
           polgármester 
 


