






 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Óvodák Igazgatósága 

 

6723 Szeged, Sólyom u. 6. 
Levelezési cím: 6701 Szeged Pf.: 728 

OM azonosító: 200416 
Telefon: 62/ 549-350 Fax: 62/549-352 

E-mail: igazgatosag.ovoda@int.ritek.hu 

 

  

1. számú melléklet       Ikt.szám: ……...……………. 

Tagóvoda neve: ………………………………………….. 

 

FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG IGÉNYLÉS 

 

Alulírott …………………………………….…. (anyja neve: …………………………………, szül.idő: 

………………….…….) év: ……… hó: …………nap: ……..-tól év: ……… hó: …………nap: …………-ig 

terjedő időszakra fizetés nélküli szabadságot kívánok igénybe venni az alábbiak alapján: * 

 

1. ……………………………………………. nevű (szül.idő: …………………….) 3. életévét be 

nem töltött gyermekem otthoni gondozása céljából (Mt.128.§) 

2. ……………………………………………. nevű (szül.idő: …………………….) 10. életévét be 

nem töltött gyermekemre tekintettel folyósított GYES idejére (Mt.130.§) pontja) 

3. Tartós ápolásra szoruló hozzátartozóm személyes ápolása céljából (Mt.131.§) 

 

Kijelentem, hogy a Szegedi ÓVI fizetés nélküli szabadság igénylésével kapcsolatos eljárásrendjében 

foglaltakat megismertem, a szükséges igazolásokat mellékeltem. 

 
Szeged, …………………………… 

 

       …………………………………………. 

        közalkalmazott aláírása 

 

 
A fentiek alapján a fizetés nélküli szabadság igénybe vételét tudomásul veszem. 

 

Szeged, ………………………….. 

 

       ……………………………………… 

          munkáltatói jogkör gyakorlója 

* A megfelelő pont megjelölendő, ill. kitöltendő 

A kérelmet 2 példányban kell kitölteni! 



 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Óvodák Igazgatósága 

 

6723 Szeged, Sólyom u. 6. 
Levelezési cím: 6701 Szeged Pf.: 728 

OM azonosító: 200416 
Telefon: 62/ 549-350 Fax: 62/549-352 

E-mail: igazgatosag.ovoda@int.ritek.hu 

 

  

2. számú melléklet      Ikt.szám: …...…………………………. 

Tagóvoda neve: ………………………………………….. 

 

FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG KÉRELEM 

 

Alulírott …………………………………….. (anyja neve: …………………………, szül.idő: ……………..) 

év: ….….. hó: …...… nap: ….…..-tól év: ..….… hó: …...… nap: ..….…-ig terjedő időszakra fizetés 

nélküli szabadság engedélyezését kérem az alábbi indokaim alapján: 

….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

Kijelentem, hogy a Szegedi ÓVI fizetés nélküli szabadság igénylésével kapcsolatos eljárásrendjében 

foglaltakat megismertem, az érintett tagóvoda vezetőt a kérelmemről tájékoztattam. 

 

Szeged, …………………………… 

 

       ………………………………………. 

        közalkalmazott aláírása 

 

 

A kért fizetés nélküli szabadság igénybe vételét az érintett tagóvoda vezető és a szakszervezeti 

bizottság véleményének kikérését követően: 

 

engedélyezem     nem engedélyezem* 

 

Szeged, ………………………….. 

       …………………………………………… 

        munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

A kérelmet 2 példányban kell kitölteni! 
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