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Zólyomi Tamás polgármester 2019.évben igénybe vett szabadságának megállapításáról
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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/A. § (1)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a polgármester foglalkoztatási jogviszonyáról:
„A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester
között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati
jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói
jogokat.”
A Kttv. 225/C. §-a alapján a polgármestert összesen évi 39 munkanap szabadság illeti meg.
2019. évben ez a választások miatt időarányosan 8 nap.
„(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.”
A Kttv. 225/C. § (3) bekezdése alapján:
„ 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 2019. évi 8 nap szabadságból Zólyomi Tamás polgármester három napot vett igénybe,
tehát a 2019. évben ki nem vett szabadság mértéke 5 nap, melyet a 2020. évi 39 naphoz
hozzá kell számítani, így a 20. évi szabadsága összesen 44 nap.
„(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden
év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését, melyben a fentiek
alapján 44 nap kerül betervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a polgármester
2019. évben igénybe vett szabadságát fogadja el.
Etyek, 2020. 01. 06.

Tisztelettel,
Dr. Révész Zoltán
aljegyző
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Zólyomi Tamás polgármester 2019. évben igénybe vett szabadságának megállapításáról
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által vezetett nyilvántartás
alapján megállapítja, hogy a polgármester részére 2019. évre megállapított 8 nap
szabadságból három napot vett igénybe, a ki nem vett szabadsága 5 nap, melyet a 2020. évi
szabadsághoz hozzá kell számítani, amit a Kttv. 225/C.§ (4) bekezdés alapján ez év március
31-ig igénybe kell venni. 2020. évre megállapított szabadsága: (2020. év) 39 nap + (2019. év)
5 nap = 44 nap, azaz negyvenhét nap.
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