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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdése 
alapján: 
 
„225/C. § (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 (3) bekezdés szerinti 2018. évi ki nem vett szabadság mértéke 6 nap, amelyből 2019. január 
hónapban 5 nap, február hónapban 1 nap szabadság kivételére már sor került, így az előző évről 
fel nem használt szabadság nem maradt. A 2019. évi szabadság 2019. október 31. napjáig 
időarányosan 33 nap. 
 
A szabadságot az alábbi ütemezés szerint szeretném kivenni: 2019. februárban 4 nap, áprilisban 
4 nap, májusban 5 nap, júniusban 5 nap, júliusban 10 nap, augusztusban 5 nap. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a fenti előterjesztést és hagyja jóvá a 
polgármester szabadság-ütemezését. 
 
Kiszombor, 2019. február 21. 
 

                 Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
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 HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
szabadság-ütemezésének jóváhagyása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Szegvári Ernőné polgármester 
előterjesztésére, az abban foglaltaknak megfelelően a polgármester szabadságának ütemezését 
2019. évre jóváhagyja az alábbiak szerint: 
 
2019. februárban 4 nap, áprilisban 4 nap, májusban 5 nap, júniusban 5 nap, júliusban 10 nap, 
augusztusban 5 nap. 
 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár  
 


