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ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2017.január 24-i ülésére 

.. 

Ügyiratszám:             /2017. 

Ügyintéző: Garai László 

 

Előterjesztő: Vén Attila polgármester Garai László jegyző 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

 

Tárgy: Vén Attila főállású polgármester 2017. évi szabadsága ütemezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A 2014.évi önkormányzati választáson Vén Attila polgármestert főállású polgármesterként 

választották meg. Ebben az elmúlt időszakban nem történt változás. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXCIX. törvény 225/C.§ -a szerint 

(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. 

 

Előző évről nem maradt ki nem vett szabadsága. 

A polgármester úr kérésének figyelembe vételével a 2017.évi szabadsága ütemezésének 

javaslata a következő: 

 

Időköz Szabadság napok száma 

2017.március 13-2017. március 17 4 

2017.május 2. – 2017. május 5 4 

2017.július 20 – 2017.augusztus 19. 22 

2017.szeptember 11.-2017.szeptember 21. 9 

Összes 2017.évi szabadság: 39 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Medina, 2017. január 16. 

         Vén Attila 

polgármester 
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Határozati javaslat: 
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CXCIX. törvény 225/C.§-a szerinti jogkörében eljárva Vén Attila főállású 

polgármester 2017.évi szabadságát a következők szerint ütemezi: 

 

Időköz Szabadság napok száma 

2017.március 13-2017. március 17 4 

2017.május 2. – 2017. május 5 4 

2017.július 20 – 2017.augusztus 19. 22 

2017.szeptember 11.-2017.szeptember 21. 9 

Összes 2017.évi szabadság: 39 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Vén Attila polgármester 

 

 

 


