
Ügyszám: Bos/     /2022. 

Ügyintéző: Hermanné Zsédenyi Ágnes Alinka 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Készült: A Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.02.16. napján 

tartandó rendkívüli nyilvános ülésére 

Napirend: Tájékoztató a Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről 

Előterjesztő: Hosszú Péter alpolgármester 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/c. 

§ (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 

28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A Kttv. rendelkezései alapján a 

polgármester szabadságát az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint 

igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő 

ülése tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, 

rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően lekésőbb 15 nappal megtett előzetes 

bejelentést követően veheti igénybe. 

A 225/c. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 

14 nap pótszabadságra jogosult. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében 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 tenni. 2021. évben 6 nap ki nem vett szabadsága maradt.  

2022.évi szabadság összesen 45 nap. 

A Kttv. 225/c. § 6) bekezdése akként rendelkezik, hogy a szabadság kiadására vonatkozó 

kormánytisztviselői igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt nem évül el; 

valamint a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévülése a 

kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének napján kezdődik.  

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése értelmében a polgármester foglalkoztatási jogviszonyra 

megfelelően alkalmazni kell a 104. § (6) bekezdését és a 107. § szabályait is.  

 

 

 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évre - a 2021. évben megmaradt 6 

nap szabadságot is figyelembe véve- a megállapított 45 nap szabadságomat az alábbiak szerint 

kívánom igénybe venni: 

Február 21-25  5 nap 

Március 26.   1 nap 

Június 7-10.   4 nap 

Július 24-28.   5 nap 

Augusztus 15-26.  10 nap 

Szeptember 5-9.  5 nap 

Október 15.   1 nap 

November 14-18.  5 nap 

December 19-23  5 nap 

December 27-30.  4 nap 

 

Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását. 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

...../2022.(II.16.) sz. határozati javaslata 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester 

2022. évi szabadság ütemtervét és azt az ütemezés alapján jóváhagyta.  

  Felelős: Antal János polgármester 

Közreműködik: Fekete Beatrix megbízott jegyző 

Határidő: értelem szerint 

   

Balatonőszöd, 2022. 02.09. 

                        Antal János 

 polgármester 

Látta: 

   Fekete Beatrix 

  megbízott jegyző 

 

Az előterjesztést készítette: 

    Hermanné Zsédenyi Ágnes Alinka 

       munkaügyi, titkársági referens 


