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Tárey:
A polgárm ester, 2022. évi szabadságának ütemezése
Előterj esztő : Németh B alázs polgármester
E l ő készítette: P o l g ári J áno s i gazgatási ügy intéző
Tisztelt Képviselő-testület

!

A

közszolgáIati tisztviselőkről szóló 20íI. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
225lA.§ (1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoáatási jogviszonya a
képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgáIati

A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói
jogokat, amely jogkör részekéntjogosult a polgármester szabadságának engedélyezéséről és
annak rendjéről dönteni.
A Kttv. 225lC.§ (1) bekezdése meghatározza a főállású polgármester alapszabadságának és
pótszabadságának mértékét,mely szerint a foállású polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pőtszabadságra jogosult. A polgármestert 2022. évben tehát
összesen 39 munkanap szabadság illeti meg.
jogviszony.

A Kttv. 225lC.§

(2)-(3) bekezdései szerint január 31-ig a jegyző áItaI vezetett nyilvántartás
alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mórtékét
és a ki nem adott szabadságot atárgyévi szabadsághozhozzá kell számítani. A polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jőváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését.A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell
kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételérőla képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az itemezéstőI
eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően
legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A

a szabadságot az esedékesség
évében,de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Kttv. 225lC.§ (4) bekezdése szerint a polgármesternek

Fentiek alapján2022. évben összesen 134 munkanap szabadsággal rendelkezem akövetkezők
szerint:

2018. évi ki nem vett szabadság
2019. évi ki nem vett szabadság
202I. évi ki nem vett szabadság
2022. év i alapszabadság
2022. évi pótszabadság
Osszesen

munkanap
murnkanap
munkanap
munkanap
14 munkanap
134 munkanap
32
24
39
25

2

A

I34 nap szabadságot az alabbi napokon szeretném igénybe venni:
2022.01,.24. (kivett)

t

2022,02.I1,. -2022.02.23
2022,o3,o7 -2022,03.1I.
2o22.o3,21,-2022,03.26

9

2022.o 4,o4 -2022.0 4.L2

7

5
6

2022.o 4.25 -zo22.o4.29

5

2022.o5.o2-202z,05,I3

10

2022.0 6.I3 -2022.06,3o

14

2022.07 .t1,-2o22.07,29.

15

2022,o8.t5 -2022.o8,26.

10

2022,09 .I9 -2022,09 .30

10

2022,1o,Io -2022, Io,21,

1,I

2022,1,1,.o7 -2022.1,1,.25

15

.

2022,L2.o8

-

2022. 12

.3

16

1,

összesen:

134 nap

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatí javaslatot
elfogadni szíveskedj enek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáIati
tisztviselőkről szóló 20IL évi CXCIX. törvény 225lC. §-a alapján

Németh B alázs pol gárme ster szabadságolási ütemtervét me gtárgy alta é s
a szabadság nyilvántartás adatai a|apján az alábbiak szerint jóváhagyja.

A szabadság-nyilvántartás

adatai szerint:

évi ki nem vett szabadság 32
évi ki nem vett szabadság 24
évi ki nem vett szabadság 39
évi alapszabadság
25
pótszabadság
2!22. évi
14
Osszesen
134
2018.
2019.
2021.
2022.

AI34 munkanap

munkanap
munkanap
munkanap
munkanap
munkanap

munkanap

szabadság 2022. évi ütemezése:

2O2Z.01,.24. (kivett)

I

2022.02.11. -2022.o2,23
2022.03.07 -2022.03.1,1,.
2022.03 .2L-2022.o3 .26

9

zo22.o 4.04-2022,o4.I2

7

5
6

2022.o 4.25. -2022,0 4.29

5

2022.o5.02-2022.05.13
2022,06, 13 -2022,06,30

10

I4

2o22.o7,1,1,-2022.07,29,

15

-2022.08.26.

10

2022.o8.

15

2022.o9.19 -2022,o9.30

10

2022,1o . Io - 2022, 10

1,1,

.2

1"

2022,I1,.o7 -2022.1.1,.25
2022. 12,o8 - 2022 . 12,3

15
16

1.

Osszesen:

134 nap

Felelős: Németh Balázspolgármester

GibaZoltán jegyző
Hataridő a szabadság igénybevétele ütemezés szerínt
a nyilvántartás vezetéséértdr.

nyilvántartás vezetése folyamatos

Szőc,2022. február 3.
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