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Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról 

 

Előterjesztő: Oláh Lajos polgármester 
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Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:  

Igazgatási és Szociális Osztály 
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Ambrusics Tibor 

    aljegyző 

 

……………………………… 

   

Pénzügyi Osztály 

2018. ………… 

Száz Attiláné 

osztályvezető 

 

……………………………… 

 

Egyeztetve külső szervezeti egységekkel: - 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  

 

Dr. Vártás József  

jegyző 

2018. ………… 

 

      

 

       

               ……………………………… 

 

 

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Oláh Lajos polgármester 

 

Szakácsi, 2018. ………… 

                                                                                            ……………………………… 

                                                                                                  Oláh Lajos 

                                                                                                polgármester 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. 
§-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 

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. 

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

A polgármester 2017. évben 10 nap szabadságot vett ki. 

Fentiek alapján Oláh Lajos polgármester 2018. évre járó szabadsága: 

Előző évről maradt:                        29 munkanap 
Alapszabadság:    25 munkanap 
Pótszabadság:    14 munkanap 
Összesen:     68 munkanap 

Kérem – személyes érintettségem bejelentése mellett - a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa 
meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot: 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

Tárgy:  Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megállapítja, hogy Oláh Lajos polgármester 2018. évben 
68 munkanap szabadságra jogosult.  

2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét - a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján - a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester 2017. évben a 
részére megállapított szabadságból 10 napot vett ki. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:     polgármester, jegyző 
Értesül:    Jegyzői Titkárság 
 
Szakácsi, 2018. ………. 

Oláh Lajos 
polgármester 



 

Melléklet a …/2018.(…….) határozathoz 

 

Polgármester szabadságolási ütemterve 

2018. év 

 

 

 

 

 

Hónap Kivenni tervezett 

szabadságok száma 

(nap) 

Január  

Február  

Március  

Április  

Május  

Június  

Július  

Augusztus  

Szeptember  

Október  

November  

December  

Összesen:  


