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E L Q T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testülete  
2023. január 19-i ülésére 

 
 
Tárgy: Polgármester szabadságának ütemezése 
 
Az elQterjesztést készítette:  Móróné Darányi Lili polgármesteri titkársági ügyintézQ 
 
ElQadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   Ügyrendi és Szociális Bizottság 
        
 
Elfogadásához egyszerq szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
 
 
 
 
 
        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 
               jegyzQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2023. január 9. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének      

 
E L Q T E R J E S Z T É S E 

a KépviselQ-testület 2023. január 19-i ülésére   
Polgármester szabadságának ütemezése tárgyában 

 

Tisztelt KépviselQ-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselQkrQl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezete 

tartalmazza >A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös 

rendelkezéseket=. A 225/C. § alapján: 

 

 >225/C. § (1) A fQállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester elQterjesztésére a képviselQ-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelQen 

kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételérQl a képviselQ-

testületet a következQ ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstQl eltérQen csak 

elQre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelQzQen legkésQbb tizenöt nappal 

megtett elQzetes bejelentést követQen veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyzQ által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 

polgármester elQzQ 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 legkésQbb a következQ év március 31-

ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)3(4) bekezdésben foglaltak 

vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a 

szabadságot a polgármester adja ki.= 

A 2022-es évben nem volt ki nem adott szabadság, így 2023-ben a megállapított szabadság napjainak 

száma december 31-ig: 39 nap. 

 

Kérem a KépviselQ-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete Fülöp Róbert polgármester 2023. 
évi összesen 39 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
január 2-6.     5 nap 
március 16-17.    2 nap 
április 6. és 11.       2 nap 
július 3-7, 24-28. és 31.   11 nap 
augusztus 1-4. 28-31.   8 nap 
szeptember 1    1 nap 
október 24-27 és 30-31     6 nap 
december 22, 27-29   4 nap 
 

HatáridQ: azonnal 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelQs: Móróné Darányi Lili polgármesteri titkárság ügyintézQ 

A határozatról értesül: Móróné Darányi Lili polgármesteri titkárság ügyintézQ 

Büki Rita munkaügyi ügyintézQ 

Fülöp Róbert polgármester 

 

 

Kiskunhalas, 2022. 12. 07. 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


