
 

A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

7. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2023. január 25. napján 900 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés a polgármester 2022.évi szabadság elfogadásáról és a 2023.évi 

szabadságolási tervének jóváhagyásáról 
 Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Keresztes Izabella aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-a szerint a főállású polgármester 

évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 

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 szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem 

látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett 

előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

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. 

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig 

kell igénybe venni vagy kiadni. 

A fentiekre tekintettel Vén Attila polgármester az előterjesztés melléklete szerinti szabadságolási 

tervet nyújtotta be. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2023. (I.25.) önkormányzat határozat: 

döntés a polgármester 2022. évi szabadság elfogadásáról és a 2023.évi 

szabadságolási tervének jóváhagyásáról 

 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete Vén Attila 
polgármester által benyújtott 2023.évi szabadság elszámolást és a 2023.évi 

szabadságolási tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: azonnal és 2023. év, folyamatos 

Határozatról értesül: Munkaügy, Irattár 

 
 

Medina, 2023. január 16. 

                          Vén Attila sk. 

          polgármester 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

Vén Attila 

polgármester 

Medina Község Önkormányzata 

 

 

2022. évi szabadság 

 

 
 

Előző évről áthozott szabadsága:  0 nap  

Tárgyévi szabadsága:    39 nap 

Összesen:      39 nap 

 

 

 

A szabadság kiadásának Igénybe vett 

szabadság kezdete vége 

2022.03.07. 2022.03.11. 5 

2022.03.16. 2022.03.18. 3 

2022.04.19. 2022.04.22. 4 

2022.05.01. 2022.05.31. 22 

2022.12.12. 2022.12.15. 4 

2022.12.23. 2022.12.23. 1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Összesen:                                                   39                 nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. számú melléklet 

 

Vén Attila 

polgármester 

Medina Község Önkormányzata 

 

 

2023. évi szabadság terv 

 

 
 

Előző évről áthozott szabadsága:  0 nap  

Tárgyévi szabadsága:    39 nap 

Összesen:      39 nap 

 

 

 

A szabadság kiadásának 
Tervezet szabadság 

kezdete vége 

2023.03.16. 2023.03.17. 2 

2023.04.03. 2023.04.06. 4 

2023.05.02. 2023.05.12. 9 

2023.06.26. 2023.06.30. 5 

2023.08.01. 2023.08.10. 8 

2023.09.25. 2023.09.29. 5 

2023.10.30. 2023.10.31. 2 

2023.12.11. 2023.12.14. 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

Összesen:                                                   39                 nap 

 

 

 


