
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Antal Szabolcs polgármester 2018. évi szabadságolási terve tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) 

bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a 

polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester 

tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

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

alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Antal Szabolcs polgármestert 

2018. évre összesen 39 munkanap szabadság illeti meg. 

A Kttv. 225/C. § (3) bekezdése alapján 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.  

Fentiekkel összhangban Antal Szabolcs polgármestert 2018. évre vonatkozóan összesen 159 

munkanap szabadság illeti meg a következő táblázat szerint: 

Szabadságnapok számának alakulása 

2018. évi: 39 nap 

Előző évekről áthozott: 120 nap 

Összesen: 159 nap 

2. A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján 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 Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség 

évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.  

 

Az előterjesztés határozati javaslatában szerepel a polgármester 2018. évi szabadságának 

ütemezése. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, összhangban a 225/C. § 
(3) bekezdésével – Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2018. évi szabadságolási 
ütemtervét – a 159 munkanapban megállapított szabadság mértékére tekintettel – a következők 
szerint hagyja jóvá: 
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Szabadságolási ütemterv 
2018. év 

Hónap Nap 

Január 9 

Február 5 

Március 10 

Április 10 

Május 10 

Június 15 

Július 20 

Augusztus 15 

Szeptember 20 

Október 10 

November 20 

December 15 

 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hajdúsámson Város Önkormányzata 
Jegyzőjét, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Danku József jegyző 
 
 
Hajdúsámson, 2018. január 18.  
 
             Antal Szabolcs 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Balázs Erika humánpolitikai ügyintéző  

Jogi és Szervezési Osztály:  Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 


