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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban: Kttv.)
225/C §-a egyértelműen meghatározza a polgármesternek járó alap- és pótszabadság mértékét,
a szabadság tervezésének és kiadásának szabályait. Ennek alapján a Képviselő-testületnek,
mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör gyakorlójának a tárgyév február 28. napjáig
jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi ütemezését. A szabadságot a tervben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, attól csak rendkívüli – a törvényben meghatározott –
esetben és módon lehet eltérni.
A jegyző által - a polgármester szabadságáról - vezetett nyilvántartás szerint a polgármester
2019. évre megállapított szabadság napjainak száma 9 munkanap, ebből igénybe vett
szabadság napok száma 5 munkanap. A következő évre átvihető szabadság napjainak száma 4
munkanap, melyet 2020. március 31. napjáig kell igénybe vennie. Az „áthozott” - 2019.
évben ki nem vett szabadság napjait - figyelembe vettünk a 2020. évi szabadság napjainak
megállapításánál.
2020. évben a Polgármestert 25 munkanap alapszabadság és 14 munkanap pótszabadság illeti
meg. Figyelembe véve a fent leírtakat, 2020. évre vonatkozóan, a Polgármestert 39
munkanap szabadság helyett, 43 munkanap szabadság illeti meg.
A Polgármester Úr eleget téve jogszabályi kötelezettségének, a 2020. évi szabadság
ütemezését az alábbiak szerint határozta meg:
-

2020. január 2 – 2020. január 3.
2020. február 14.
2020. március 13.
2020. május 15.
2020. június 2 – 2020. június 9.
2020. július 27 – július 31.
2020. augusztus 10 -augusztus 23.
2020. augusztus 29.
2020. október 9.
2020. december 12.
2020. december 21 – december 31.

2 munkanap;
1 munkanap;
1 munkanap;
1 munkanap;
6 munkanap;
5 munkanap;
8 munkanap;
1 munkanap;
1 munkanap;
1 munkanap;
7 munkanap.

Összesen: 34 munkanap
A fentiekben részletezettek felett fennmaradó 9 nap szabadságot jelenleg előre nem látható,
családi és személyi okokra hivatkozással alkalomszerűen kívánja felhasználni.
Kérem, a Képviselő-testület a szabadság ütemezésre vonatkozó javaslatomat tárgyalja meg és
fogadja el.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (I.21.) határozata a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I. Bese Ferenc polgármester 2020. évi rendes szabadságának ütemezését az általa
előterjesztett ütemezéssel jóváhagyja.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2020. január 31.

dr. Szabó Tibor
jegyző
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

Egyeztető lap
a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére
Képviselő-testületi előterjesztéshez
1. Az előterjesztés egyeztetve: Kállai-Szabó Anikó – Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti
Osztály (név, szervezeti egység)
Észrevétel/javaslat: észrevételeim, javaslataim bekerületek az előterjesztésbe
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