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JAVASLAT
A POLGÁRMESTER SZABADSÁGA ÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) bekezdése
értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap
pótszabadságra jogosult, tehát a 2016. évi szabadság mértéke 39 munkanap. A (3) bekezdés
értelmében a 2015. évben ki nem adott 39 munkanapot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani, így 2016. évre összesen 78 munkanap szabadság jár.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a Képviselő-testület
gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 225/C. § (2) bekezdés alapján a Képviselő-testület a
polgármester előterjesztésére február 28-ig hagyja jóvá 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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságom ütemezését a határozati
javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen jóváhagyni. A javaslat 15 munkanapot tartalmaz,
amelyből 10, illetve 5 munkanapot kérem, hogy az igazgatási szünetek alatt szíveskedjenek
kiadni. Ezek pontos idejét, illetve a fennmaradó napok igénybevételének időtartamát
munkaszervezési okokból sajnos egyelőre nem tudom meghatározni.

Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igénybevételt előre nem látható
alkalmakra szíveskedjen engedélyezni.
Felsőzsolca, 2016. január 28.

DR. TÓTH LAJOS
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tóth Lajos polgármester
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2016. július 25.- 2016. augusztus 21. között 10 munkanap,
2016. december 19. - 2017. január 1. között 5 munkanap,
összesen
15 munkanap.
A fennmaradó 63 munkanapot előre nem tervezhető alkalmakra igénybe veheti.
Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester
Határidő: értelemszerűen

