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2016. február 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 

Kttv.) VII/A. Fejezete tartalmazza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 

rendelkezéseket, 2014. december 12. napjától kezdődően. 

A Kttv. 225/C.§ szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap 

alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester 

előterjesztésére a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében minden év február 28-ig 

jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 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. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a 

következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 

A jegyző nyilvántartása alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

2015. évben 35 munkanap szabadságot vettem igénybe, a ki nem vett szabadságaim száma 10 

munkanap. A 2016. évi szabadságom ütemezését – a fenti jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – elkészítettem, mely ütemterv jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A fent leírt tájékoztató alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a 

polgármester szabadságának ütemezéséről készült szabadságolási ütemtervet az alábbi 

határozati javaslatok alapján. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

polgármester 2015. évben összesen 35 munkanap szabadságot vett igénybe, a ki 

nem vett szabadságainak mértéke 10 munkanap, amely a 2016. évi 

szabadságához kerül hozzászámításra.  
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2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester 

2016. évi szabadságainak ütemezését (49 munkanap) a határozat 1. melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   

Békés, 2016. február 17. 
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