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ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 27-i ülésére
Tárgy: Polgármester szabadságolási tervének elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § rendelkezik a
főállású polgármester szabadságával kapcsolatos szabályokról, az alábbiak szerint:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(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.
(3) 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.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A szabadságolási nyilvántartás alapján Polgármester Úr 2014. évről áthozott és a 2015.
március 31-ig ki nem vett szabadság napjainak száma 6 nap.
A 2015. évről áthozott és 2016. március 31-ig ki nem vett szabadság napjainak száma 14 nap.
A 2017. évről áthozott ki nem vett szabadság napjainak száma 17 nap, mely napok 2018.
március 31-ig ütemezhetőek, illetve kivehetőek.
A 2018. évre megállapított szabadságnapok száma 39 nap, mely napok 2018. december 31-ig
ütemezhetőek, illetve kivehetőek.
A 2018. évben összesen 56 nap szabadság ütemezhető, melyből 17 nap előző évről
áthozott szabadság 2018. március 31-ig, további 39 nap 2018. december 31-ig
ütemezhető, illetve vehető ki.
A szabadság napjai alapján elkészült a szabadságolási ütemterv. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet ennek elfogadására.
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Nagy Béla György
polgármester szabadságolási ütemtervét a határozat mellékletét képező „értesítés a 2018. évi
szabadság megállapításról” című melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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