Előterjesztes
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
sz. napirend

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. február 27.

Tárgy: Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságának, szabadságolási ütemtervének
jóváhagyására
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
Határozati javaslat a bizottság számára: -

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv) 225/C.
(1) bekezdésében foglaltak szerint 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 képviselő-testület a 17/2020. (1.30.) sz. határozatában megállapította, hogy Pikó
András polgármester a részére megállapított 2019. évi szabadságát, a 9 munkanapot
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maradéktalanul igénybe vette, ki nem adott 2019. évi szabadsággal nem rendelkezik. A
polgármester 2020. évben összesen 39 munkanap szabadságra jogosult.
A Kttv. 225/C § (2) bekezdése alapján 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.
Fentiek alapján jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt szabadságolási ütemtervben
foglaltak alapján kérem a 2020. évi szabadságom jóváhagyását.
IL A beterjesztés indoka
A polgármester szabadságütemezésének jóváhagyása a Képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörébe tartozik.
III.

Döntés célja és pénzügyi hatása

A polgármester a Kttv. 225/C. § (2) bekezdésében alapján fennálló kötelezettségének tesz eleget.
IV.

Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Kttv. 225/C. § (1)-(5) bekezdésén; 225/1 § (I) bekezdésén; az
Mötv. 42. § 17. pontján alapul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Melléklet:

1. sz. melléklet: Pikó András polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve
HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. Pikó András polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét elfogadja az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és részére összesen 2020. évben 39
munkanap szabadságot kiad.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2020. február

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda.
Budapest, 2020. február 27.
Pikó András
polgármester
Törvé
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