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2019. február 26-i ülésére 

 

 

Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § rendelkezik a 

főállású polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról, amelyek az alábbiak:  

„(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.” 

 

A szabadságolási nyilvántartás alapján dr. Nagy Béla György polgármester 2018. évről 

áthozott és 2019. március 31-ig  ütemezhető és igénybe vehető szabadság napjainak száma 34 

nap. 

A 2019. évi önkormányzati választások időpontja várhatóan október hónapra lesz kitűzve, 

melynek pontos napja még nincs meghatározva. Ennek figyelembe vételével a Polgármester 

Úr 2019. évi szabadság napjainak száma 2019. október 31-ig lett megállapítva. Az így 

számolt szabadság napok száma 32 nap.  

A 2019. évben összesen 66 nap szabadság ütemezhető és vehető igénybe, melyből 34 nap 

2019. március 31-ig, további 32 nap 2019. október hónapig – az új polgármester 

megválasztásáig – ütemezhető és vehető igénybe.   

 

A fentiek alapján a Polgármester Úr elkészítette a szabadságolási ütemtervét, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati 

javaslat elfogadására.  

 

 



 

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

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Nagy Béla György 

polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „2019. évi szabadság 

ütemezése” című melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. február 22. 

 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                  polgármester 
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dr. Kormányos László s.k. 

              jegyző 


