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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. november 25.-i ülésére 

Tárgy: Polgármesteri szabadságolási ütemterv jóváhagyása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2014. 

december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik: 

 

(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. 

(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. 

 

A 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak alapján január 31-ig megállapításra került a korábbi 

polgármester szabadságának mértéke, amely – az önkormányzati választásokat figyelembe 

véve – 20 nap alapszabadság, 12 nap pótszabadság, valamint az előző években ki nem vett 

139 nap volt (2015-ben ki nem vett szabadság 38 nap, 2016-ban ki nem vett szabadság 31 

nap, 2017-ben ki nem vett szabadság 34 nap, 2018-ban ki nem vett szabadság 36 nap). A 

képviselő-testület a 2019. október 25. napján tartott alakuló ülésén döntött a korábbi 

polgármester 171 nap ki nem vett szabadságának megváltásáról. 

 

Az önkormányzati választásokat figyelembe véve, a megválasztott polgármestert, Vámosi 

Róbertnét 2019-ben 5 nap alapszabadság és 2 nap pótszabadság illeti meg. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175864#sid1425920
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175864#sid1427712
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175864#sid1427712
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175864#sid1427712


A szabadság kivételével kapcsolatos rendelkezés értelmében a szabadságot csak az elfogadott 

ütemezésben foglaltaknak megfelelően lehet kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester 

a szabadság igénybevételéről a képviselő-testülete a következő ülésen tájékoztatni köteles.  

A 2019. évi polgármesteri szabadságolási ütemtervet a polgármesterrel történt egyeztetés 

alapján a mellékelt ütemterv szerint javasolom jóváhagyni. 

 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XI. ….) 

önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosi Róbertné polgármester 

2019. évi szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés alapján az 1. 

melléklet szerinti szabadságolási ütemterv szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 

 

 

Beleg, 2019. november 20. 

 

 

 

 Antalné Lakatos Erzsébet Teréz 

 bizottság elnöke 



1. melléklet 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Polgármesterének 2019. évi 

szabadságolási ütemterve 

 

 

2019. évi alapszabadság: 5 nap 

2019. évi pótszabadság: 2 nap 

 

2019. évi szabadság összesen:  7 nap 
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