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ELŐTERJESZTÉS
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 23-i nyilvános ülésére
Tárgy: A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A.
§ (1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselőtestület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A
polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, amely
jogkör részeként jogosult a polgármester szabadságának engedélyezéséről és annak
rendjéről dönteni.
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése egyértelműen meghatározza a főállású polgármester
alapszabadságának és pótszabadságának mértékét, ami alapján évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármestert 2017. évben
tehát összesen 39 munkanap szabadság illeti meg.
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.
A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a szabadságot az esedékesség évében, de
legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Fentiek alapján egész évre 39 munkanap szabadság járna, esetemben ehhez jön a
gyermekek után járó 4 munkanap pótszabadság, előző évről áthozott 2 munkanap
szabadság, összesen ez 43 munkanap szabadság.
A szabadságomat az előterjesztés határozati javaslata szerint kívánom ütemezni.

Határozati javaslat:
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……. határozata
Nyirád
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. §-a alapján Nagy Gábor polgármester szabadságolási
ütemtervét megtárgyalta és a következők szerint jóváhagyja.
Megállapított teljes alapszabadság:
Megállapított pótszabadság:
Előző évről áthozott szabadság
Gyermekek után járó pótszabadság:
A teljes évre összesen:

25 nap
14 nap
2 nap
2 nap
43 nap

A szabadság igénybevételének ütemterve:
Január 5.
Február 13., 20 - 21
Március 2 – 3
Május 28.
Június 12 – 23
Augusztus 14 – 25
Szeptember 4 - 5
Október 24 – 27
December 14 – 22, 27 - 29
Összesen:
Felelős:
Határidő:

1 nap
3 nap
2 nap
1 nap
10 nap
10 nap
2 nap
4 nap
10 nap
43 nap

Nagy Gábor polgármester és
Lovasi Erika jegyző
folyamatos

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szabadságolási
ütemterv jóváhagyására.

Nyirád, 2017. február 16.
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