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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 

 
Tárgy: Újpest polgármesterének szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-ei 
hatállyal beiktatta a polgármester, alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó rendelkezé-
seket, amely többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásáról is, mely ér-
telmében a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a pol-
gármester szabadságának ütemezését. 
 
A Kttv. 225/C. §-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. Valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározottak szerint a 16 
évesnél fiatalabb gyermek után – gyermekenként két munkanap – szabadság illeti meg. 
 
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 szabadság-
hoz hozzá kell számítani. 
 

2015. évi  
igénybe vehető szabadság 

  2015. évi  
szabadság ütemezése 

 
előző évről áthozott szabadság: 10 munkanap  január 14-26 9 nap 
alapszabadság: 25 munkanap  február 23-25 3 nap 
pótszabadság: 14 munkanap  március 9-13 5 nap 
gyermekek után járó szabadság: 4 munkanap  április 1-3; 6-8 6 nap 
összesen: 53 munkanap  május   
   június  16-19; 22-26 9 nap 
   július 6-10; 13-17; 20 11 nap 
   augusztus 17-19 3 nap 
   szeptember   
   október   
   november   
   december 21-23; 28-31 7 nap 
   Összesen: 53 nap 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a 2015. évi szabadság ütemtervét. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület a …./2015. (……) számú határozatával elfogadja Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Polgármesterének 2015. évi szabadság ütemezését. 
 
Felelős:    polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
                     Wintermantel Zsolt 
 
 
 
Előterjesztést készítette: Zajzon Szilvia  
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
…/2015. (……) számú h a t á r o z a t a 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének 2015. évi szabadság 

ütemezése 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)  
rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásá-
ról is, mely értelmében a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év 
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 
 
A Kttv. 225/C. §-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabad-
ságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Valamint a Munka Törvény-
könyvében meghatározottak szerint a 16 évesnél fiatalabb gyermek után – gyermeken-
ként két munkanap – szabadság illeti meg. 
 
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 sza-
badságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
 
A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 
 
Wintermantel Zsolt 2015. évre igénybe vehető szabadsága: 53 munkanap 
 

2015. évi 
szabadság ütemezése 

január 14-26 9 nap 

február 23-25 3 nap 

március 9-13 5 nap 

április 1-3; 6-8 6 nap 

május   

június  16-19; 22-26 9 nap 

július 6-10; 13-17; 20 11 nap 

augusztus 17-19 3 nap 

szeptember   

október   

november   

december 21-23; 28-31 7 nap 

Összesen:  53 nap 
 


