
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2020. február 13-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselők! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) 
bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadsásának ütemezését. 225/C. §  (1) bekezdése alapján a főállású 
polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra 
jogosult, ez összesen 39 nap.  
Ennek megfelelően a következőkben adom meg szabadság ütemezésemet a 2020. évre vonatkozóan. 
A polgármester éves szabadsága  
 
Február  17-21  5 nap 
Március 16-20  5 nap 
Április 27-30  4 nap 
Június 8-12  5 nap 
Június 22-26  5 nap 
Július 20-24  5 nap 
Augusztus 10-14 5 nap 
Október  5-9  5 nap 
Összesen:                       39 nap 

Felelős: Istenes Gyula polgármester, Bendes Zsuzsanna alpolgármester, Pfilfné Bagics Judit jegyző 

Határidő: 2020. december 31. 
A Kttv. ugyanezen bekezdése kimondja, hogy a polgármester a szabadság igénybevételéről a 
képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.  
Minden év január 31-ig a közös hivatal 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 (4) bekezdés alapján a polgármesternek a szabadságot 
az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni. 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2019. évi 39 nap plusz a gyermekek után járó 4 nap 
szabadságot az előző év folyamán igénybe vettem. 
 
 
Gecse, 2020. február 8. 
 
 
 Istenes Gyula 
 polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2020.(II..) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Istenes Gyula főállású polgármester 2020. évi 
szabadság ütemezését jóváhagyja. A szabadságot az ütemezésnek megfelelően a következő napokon 
kiadja: 
Február  17-21  5 nap 
Március 16-20  5 nap 
Április 27-30  4 nap 
Június 8-12  5 nap 
Június 22-26  5 nap 



Július 20-24  5 nap 
Augusztus 10-14 5 nap 
Október  5-9  5 nap 
Összesen:                       39 nap 

Felelős: Istenes Gyula polgármester, Bendes Zsuzsanna alpolgármester, Pfilfné Bagics Judit jegyző 
Határidő: 2020. december 31. 


