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a közszolgálati tisztviselőkről1   
  
  

 2015.2.1. óta hatályos szöveg  
  

 VII/A. FEJEZET2  

 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYÁRA 
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK   

225/A. §   
3 (1)  A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) 

bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester 
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

(2)  A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya  

a)  a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg, vagy  

b)  a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre, ha a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatást – a polgármesterrel egyetértésben – főállásúra változtatja.  

225/B. §   
4 (1)  A főállású polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban töltött időtartam közszolgálati, kormányzati 

szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött időnek és nyugdíjra jogosító szolgálati időnek 
számít.  

(2)  A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya  

a)  megszűnik a tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján, továbbá  

b)  a szervezeti és működési szabályzat módosításával szűnik meg, ha a képviselő-testület a főállású 
foglalkoztatási jogviszonyt – a polgármesterrel egyetértésben – társadalmi megbízatásúra változtatja.  

225/C. §   
5 (1)  A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra 

jogosult.  

(2)  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.  

1 A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el. 
2 A 2011. évi CXCIX. törvény jelölt fejezetét a 2014. évi LXXXV. törvény 22. §-a iktatta be. Hatályos: 2014.12.12. 
3 A 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. §-át a 2014. évi LXXXV. törvény 22. §-a iktatta be. Hatályos: 2014.12.12. 
4 A 2011. évi CXCIX. törvény 225/B. §-át a 2014. évi LXXXV. törvény 22. §-a iktatta be. Hatályos: 2014.12.12. 
5 A 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-át a 2014. évi LXXXV. törvény 22. §-a iktatta be. Hatályos: 2014.12.12. 
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(3)  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.  

(4)  A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell 
igénybe venni vagy kiadni.  

(5)  A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben foglaltak 
vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a 
polgármester adja ki.  

225/D. §   
6 (1)  A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy f) pontja alapján 
szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, amelyet a 
képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel kiegészíthet. Ez a juttatás 
nem illeti meg a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő 
három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy polgármesteri foglalkoztatási 
jogviszonyt, akkor az e bekezdés szerinti juttatás időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam 
közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.  

(2)  Ha a főállású alpolgármestert a képviselő-testület az alakuló ülésén nem, de az azt követő három hónapon 
belül megválasztja főállású alpolgármesternek, akkor az (1) bekezdés szerinti juttatás időarányos részét 
vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.  

(2)  A polgármesterrel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:  

6 A 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §-át a 2014. évi LXXXV. törvény 22. §-a iktatta be. Hatályos: 2014.12.12. 
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