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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2021. (I.28.) polgármesteri határozata 

 
a polgármester 2021. évi szabadságolási tervéről 

 
1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere rögzíti, hogy 2020. november 4. 
napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, 
amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdése szerint "Vészhelyzetben a települési önkormányzat 
Képviselő-testületének, 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, szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti." 
 
2. A fent hivatkozott jogszabály értelmében 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 tizenöt nappal megtett 
előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 
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. Jelen esetben az előző évről áthozott szabadság 7 nap.   
  
3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete jogkörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Polgármestereként - tekintettel a 2. pontban . - az alábbi döntést hozom: 
 
A kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján Turi Balázs polgármester részére járó 46 munkanap szabadság 
(időarányos rész 39 nap, előző évről áthozat 7 nap) 2021. évben történő felhasználásának 
ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: 
január      7 nap 
február        2 nap 
március     2 nap 
április      4 nap 
május – június    6 nap 



július - augusztus             10 nap    
szeptember      4 nap 
október    3 nap 
november    2 nap 
december    6 nap 
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2021. február 28. 
 
 
 
          Turi Balázs     Fidrich Tamásné 
         polgármester             jegyző 
     


