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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Polgármester szabadságolási ütemterve 

 
9 . N A P I R E N D I  P O N T  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv) 225./C. §-a 

rendelkezik a főállású polgármester szabadságolásával kapcsolatosan. 

Ezen paragrafus (1) bekezdése szerint, „A főállású polgármester évi huszonöt munkanap 

alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.” 

 

A (2) bekezdés így hangzik: „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 Kttv. 225/C. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy „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 paragrafus (4) bekezdése kiköti, hogy „A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de 

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

 

A szabadság időarányos kiadása tavalyi évben időarányosan képviselő-testületi döntés alapján 

megtörtént, áthozott napok száma 0 nap. 

 

 

Szabadságolási ütemterv      2020. év 

 

Év/megállapított 

összes szabadság 
Hónap 

Naptári nap 

megjelölése 

Igénybe venni kívánt 

napok száma adott 

hónapban 

2020. év 
39 munkanap 

január 2-3 2 

február 20 1 

március 04-14 8 

április 9 1 

május 29 1 

június 02 1 

július 01-10  és  27-31 13 

augusztus 19 1 

szeptember 10 1 

október 22 1 

november 2 1 

december 21-31 8 

 

 



 

Javasalom a szabadságolási ütem elfogadását, mely  a polgármester javaslatára készült. 

 

 

 

…../2020. (…..) önkormányzati határozat a polgármester  2020. évi  szabadságolási  tervéről 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

előterjesztésben leírt ütemezésben elfogadta Csorba János polgármester 2020.évi  szabadságolási 

tervét: 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester szabadságáról nyilvántartást 

vezessen.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatosan 

 

 

 

Nagycenk, 2020. február 18. 

 

 

       Percze Szilvia 

       jegyző 


