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Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Közgyűlés!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) az
alábbiak szerint rendelkezik a polgármester szabadságát illetően:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) 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
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.
(3) 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.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a
következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a polgármester
foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával
kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.”
A Közgyűlés a 33/2017.(II.28.) sz. határozatával jóváhagyta a polgármester 2017. évi
szabadságolásának ütemezését. A fenti tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve, jelen
előterjesztés 1. mellékletét képezi a polgármester 2017. évi szabadságainak jóváhagyott
ütemezése, valamint a 2017. évben igénybe vett szabadságainak kimutatása.
Az előterjesztés 2. melléklete továbbá tartalmazza a 2018. évre vonatkozó szabadság
ütemezését.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen elfogadni a 2017. évi
szabadságok felhasználásáról szóló beszámolót és jóváhagyni a 2018. évi szabadság
ütemezését!
Szekszárd, 2018. február 16.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2018.(II.22.) határozata
a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2018. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságáról szóló, 1. melléklet szerinti
beszámolót elfogadja;
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester

2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdése
alapján a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztés 2.
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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1. melléklet
Polgármester 2017. évi szabadsága összesen: 49 nap
Jóváhagyott ütemezés
Igénybevétel tervezett napja
Igénybevétel tervezett napjainak száma
2017. január 16-27.
10 nap
2017. február 6-10.
5 nap
2017. március 13-17.
4 nap
2017. április 18-21.
4 nap
2017. június 6-9.
4 nap
2017. július 17-28.
10 nap
2017. augusztus 21-25.
5 nap
2017. szeptember 18-19.
2 nap
2017. november 2-3.
2 nap
2017. december 27-29.
3 nap

Polgármester 2017. évi szabadsága összesen: 49 nap
Ténylegesen igénybe vett szabadság
Igénybevétel napja
Igénybe vett napok száma
2017. január 16-27. (2016. évi)
10 nap
2017. február 6-10.
5 nap
2017. április 4-5., 25-26,
4 nap
2017. június 28-30.
3 nap
2017. július 3-4., 17-21,
7 nap
2017. augusztus 14-18.
5 nap
2017. szeptember 27-28.
2 nap
2017. november 7-8.
2 nap
2017. december 20-29.
6 nap
Felhasznált napok száma: 44 nap
Felhasználható napok száma: 5 nap
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2. melléklet
Polgármester 2018. évi szabadsága összesen: 44 nap (39 nap 2018. évi, 5 nap 2017. évről
áthozott)
Szabadságolási ütemterv
Igénybevétel tervezett napja
Igénybevétel tervezett napjainak száma
2018. január 15-19. (2017 évi)
5 nap
2018. március 5-10.
6 nap
2018. április 9-11.
3 nap
2018. május 14-15.
2 nap
2018. június 18-22.
5 nap
2018. július 2-13.
10 nap
2018. augusztus 21-22.
5 nap
2018. november 5-9.
5 nap
2018. december 27-28.
3 nap

5
51elot

