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Előterjesztés 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-i  ülésére 

a polgármester 2017. évi szabadságának ütemtervéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A főállású polgármester szabadságára vonatkozó rendelkezéseket Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 73. §-ában foglalt felhatalmazása 

alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.)  

állapítja meg.  

A Kttv. 225/C. § (1)-(2) bekezdése rendelkezései szerint a főállású polgármester évi 25 

munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.  

A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésbe 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 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti 

igénybe. 

A 2016. évi  szabadságból (87 nap) 25 nap nem került igénybevételre. Az előző évben 

igénybe nem vett szabadságot a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése alapján a tárgyévi szabadsághoz 

hozzá kell számítani, és azt legkésőbb a tárgyév március 31-ig igénybe kell venni. 

 

Szabadság: 

2016. évről áthozott:  25 nap 

2017. évi rendes:  25 nap 

     pót:       14 nap 

 gyerek pót:    4 nap 

Összesen:   68  nap 

 

A fentiek alapján számított 68  nap szabadságomból a 2017. évben az alábbiak szerint 

kívánom igénybe venni   napot : 

február  20-28         7 nap 

március 1- 14      10 nap 

április 10-14        5 nap 

május  2-9.        5 nap  

június 6-12        5 nap 

Július 3-7.        5 nap  
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augusztus  7-20.    10 nap 

szeptember 4-8    5 nap 

október 16-20      5 nap 

november 13-17              5 nap 

december 18.-27             6 nap 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az éves szabadság ütemtervet 

megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Fülöp, 2017. február 9. 

 

        Hutóczki Péter sk.  

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

…./2017. (II.15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 

rendelkezések alapján Hutóczki Péter polgármester szabadságának 2017. évre 

vonatkozó ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja. 

 

február  20-28         7 nap 

március 1- 14      10 nap 

április 10-14        5 nap 

május  2-9.        5 nap  

június 6-12        5 nap 

Július 3-7.        5 nap  

augusztus  7-20.    10 nap 

szeptember 4-8    5 nap 

október 16-20      5 nap 

november 13-17              5 nap 

december 18.-27             6 nap 

 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

  Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

 


