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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: A polgármester szabadságolási 
ütemtervének jóváhagyása 

A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. értelmében a főállású 
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a megválasztással a Képviselő-testület és a 
polgármester között létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a 
munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A képviselő-testület munkáltatói 
jogkörében jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az 
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, igénybe venni. A szabadság igénybe 
vételéről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben. vagy az 
igénybe vételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti 
igénybe. 

A polgármester által előző évben igénybe vett szabadságának mértékét. valamint a ki nem 
adott szabadságot a szabadságolási terv elkészítését megelőzően meg kell állapítani és a ki 
nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A tárgyévet megelőző 
évben igénybe nem vett szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év 
március 31-ig lehet igénybe venni , vagy kiadni. 

A Kttv. 225. C. §-a értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 
14 munkanap pótszabadságra, összességében 39 munkanap szabadságra jogosult. valamint a 
többi munkavállalóhoz hasonlóan a kiskorú gyermek után járó szabadnap is megilleti. Mező 
Gyula polgármester 2018. évben igénybe nem vett, így 2019. évre áthozott szabadsága 23 
munkanap, így mindösszesen 2019. évben 62 munkanap szabadságra jogosult. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat, és 
az azzal való egyetértés esetén szíveskedjen elfogadni az alábbi határozati javaslatot. 

Határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 . §-ban, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy Mező Gyula polgármester 2018. 
évben igénybe nem vett szabadságának mértékét utólagosan 23 napban állapítja meg, 
valamint a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét - az előző évi igénybe nem vett 
szabadság megállapított mértékének figyelembe vételével -. elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szabadságát az ütemterv figyelembe vételével vegye igénybe, 
valamint utasítja a jegyzőt a polgármester szabadságával kapcsolatos nyilvántartás vezetésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mező Gyula polgármester, Jenei Attila jegyző 

Gáborján , 2019. február 12. 
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A 2019. szabadságolási ütemtervet a képviselő-testület .. .. ./2019. ( .... )számú 
határozattal jóváhagyva. 

Gáborján, 2019. február 15. 


