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Előterjesztés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. február 18-i ülésére
A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges!

Tárgy:

A polgármester 2016. évi szabadság ütemezése

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

dr. Ignácz Anita Éva jegyző
Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény módosította a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban: Kttv.), ennek
keretében szabályozza a polgármester, alpolgármester sajátos közszolgálati jogviszonyával
kapcsolatos kérdéseket.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási
jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos
közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
A Kttv. 225/C. § szabályozza a polgármester éves szabadságának mértékét, és az igénybe
vétel szabályait. Eszerint:
„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.”
Tekintettel a fentiekre a képviselő-testületnek el kell fogadnia a tárgyévre vonatkozó
szabadságolási tervet, amelytől csak kivételesen lehet eltérni a szabadság kiadása során.
A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.
A polgármester 2016. évi szabadság kimutatása a következő:
- előző évről áthozott:
0 nap
- 2016. évi alap + pótszabadság:
39 nap
- Összesen:
39 nap

A 39 napi szabadságot az alábbi ütemezéssel kívánom kivenni:
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Mindezek alapján mellékelten benyújtom a 2016. évi szabadságom ütemezésére készített
tervet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!
Várpalota, 2016. február 10.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és meghozta a

…../2016. (II. 18.) képviselő-testületi
határozatot:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint munkáltató - Talabér Márta
polgármester választása szerint a 2016. évre esedékes 39 nap szabadság kiadásának
ütemezését a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.
A naptárilag nem konkrét napok alkalom szerinti kivételét
alpolgármesterekkel egyeztetve – biztosítja a polgármester részére.
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Határidő: folyamatos
Felelős:

dr. Ignácz Anita Éva jegyző
a végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna
személyzeti és szakoktatási szakreferens
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