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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Képviselő-testület 

 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

II. A  beterjesztés indoka 

A  közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)  225/C.  §  (1) 
bekezdése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 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  Kttv.  225/A.  §  (1)  bekezdése 
alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A  jegyző által vezetett nyilvántartás szerint a polgármester  2020.  évben  39  munkanap szabadságra volt 
jogosult, mely  2020.  évben felhasználásra került. Ennek alapján a tárgyévi szabadsághoz 
hozzászámítandó előző évi szabadságmaradványa nem keletkezett. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntésnek nincs pénzügyi hatása. 



IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület döntése a Kttv.  225/C.  §  (1)  és  (3)  - a polgármester szabadság megállapításával 

kapcsolatos - bekezdésén; a Kttv.  225/A.  §  (1)  - a képviselő—testület polgármester tekintetében a 

munkáltatói jogkör gyakorlója — bekezdésén, valamint a Mötv.  42.  §  17.  pontján - a képviselő-testület 

át nem ruházható hatáskörén alapul. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  - 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021.  (I.....) számú 
határozata 

a polgármester  2020.  évi szabadságának felhasználásról, tárgyévi szabadságának 
megállapításáról szóló beszámoló elfogadásáról 

A  Képviselő-testület 

1.  elfogadja a polgármester  2020.  évi szabadságának felhasználásról, szóló beszámolót, és 
megállapítja, hogy Pikó  Andras  polgármester a részére megállapított: 

— 2020.  évi  39  munkanap szabadságát maradéktalanul igénybe vette, 
— ki nem adott  2020.  évi szabadsággal nem rendelkezik, 

2.  megállapítja, hogy Pikó  Andras  polgármester tárgyévi szabadsága  39  munkanap, és ezzel 
kapcsolatban felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester  2021.  évi szabadságolási ütemtervét  2021.  február 
28-áig terjessze a képviselő-testület elé. 

Felelős: jegyző 
Határidő: a  2.  pont esetében  2021.  február  28. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet  Sze  élyügyi Iroda 

Budapest, 2021.  január  21. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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