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Előterjesztés 

Mátraszőlős község polgármestere 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (2) 

bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:  

„225/C (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.” 

Fentiekre tekintettel Nagy Ádám polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. §-ában 

meghatározottak alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:  

A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás 

alapján január 31-ig meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett 

szabadságának mértékét, mely alapján a ki nem vett 9 nap szabadságot a tárgyévi 

szabadsághoz hozzá kell számítani. 

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 

alapszabadságra, tizennégy munkanap pótszabadságra és gyermek utáni pótszabadságra 

jogosult. Esetünkben Nagy Ádám polgármester 4 nap gyermek utáni pótszabadságra, azaz 

tárgyévben összesen 43 nap szabadságra jogosult. 

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot 

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

kiadni 

Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2020. évben 

az előző évben ki nem vett szabadsággal együtt 52. nap. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 



 

Határozati javaslat: 

 

Mátraszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján 

Nagy Ádám főállású polgármester 2020. évi (43 nap) szabadsága és előző évről áthúzódó 9 

nap szabadsága igénybe vételét a határozat melléklete szerinti szabadság felhasználási 

ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Mátraszőlős, 2020. január 23. 

           Nagy Ádám s.k. 

              polgármester 



Határozat melléklete: 

Nagy Ádám polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve 
Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban 

2020. 

Január 02-03 2 

Február 21, 24,  2 

Március 0909-13 5 

Április 06-10 5 

Május 
  

Június 22-26, 29-30,  7 

Július 20-24, 27-28 7 

Augusztus 17-21, 24-25,  7 

Szeptember 2323-25, 28-29 55 

Október 
  

November 02-04 3 

December 21-25, 28-31 9 

 


