
ElOKESZITO SZERVEZET1 EGYSEG: JEGYZOI KABINET SZEMELYUGYIIRODA

Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

A kepviseld-testuleti tiles idopontja: 2022. januar 20. ................ sz. napirend

Targy: Javaslat a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo beszamolo 
elfogadasara, valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak megallapitasara.

A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszerii tobbseg szukseges.

Keszitette: Mlinarcsek Attilane IRODAVEZETO 
v c ___-

PENZUGYI FEDEZETETNEM 1GENYEL/ IGAZOLAS:

JOGI KONTROLL: ■ 3c

BETERJESZTESREALKALMAS: /

Dr. VqRdS^ZILVlA 

ALJEGYZO

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati iavaslat: -

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny (tovabbiakban: Kttv.) 225/C. § 
(1) bekezdese alapjan a foallasu polgarmester evi huszondt munkanap alapszabadsagra es 
tizennegy munkanap potszabadsagra jogosult. Minden ev januar 31-ig ajegyzd altal vezetett 
nyilvantartas alapjan meg kell allapitani a polgarmester elozo evben igenybe vett 
szabadsaganak merteket, es a ki nem adott szabadsagot a targyevi szabadsaghoz hozza kell 
szamitani.

i 6RKEZETT

2022 JAN 12.



A jegyzd altal vezetett nyilvantartas szerint a polgarmester 2021. evben 39 munkanap 
szabadsagra volt jogosult, melybol 35 nap szabadsag 2021. evben felhasznalasra keriilt. Ennek 
alapjan 4 munkanap targyevi szabadsaghoz hozzaszamitando elozd evi szabadsagmaradvany 
keletkezett. A Kttv. 225./C. § (4) bekezdese alapjan a polgarmestemek a szabadsagot az 
esedekesseg eveben, de legkesobb a kovetkezo ev marcius 31 -ig kell igenybe venni vagy kiadni.

II. A beterjesztes indoka

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdese alapjan a polgarmester tekinteteben a kepviselo-testiilet 
gyakorolja a munkaltatoi jogokat, ezert a polgarmester elozd evben igenybe vett szabadsaga es 
a targyevi szabadsaga mertekenek megallapitasa a kepviselo-testiilet hataskbre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy megallapftasra keruljon a polgarmester elozd evben igenybe vett 
szabadsaganak es a targyevi szabadsaganak merteke. A dontesnek nines penziigyi hatasa.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testiilet dontese a Kttv. 225/C. § (1) es (3) - a polgarmester szabadsag 
megallapitasaval kapcsolatos - bekezdesen; a Kttv. 225/A. § (1) bekezdesen - amely szerint a 
kepviselo-testiilet polgarmester tekinteteben a munkaltatoi jogkor gyakorloja valamint az 
Motv. 42. § 17. pontjan - a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskoren alapul.
A Motv. 46. § (1) bekezdese es a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol 
szdld 36/2014. (XI. 06.) dnkormanyzati rendelet 13.§ (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest 
nyilvanos iilesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 3O.§ (1) bekezdese 
alapjan egyszeru tobbseg sziikseges.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat!

Mellekletek: -

HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2022. (....) szamu 
hatarozata

a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo beszamolo elfogadasarol, 
valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak megallapitasarol

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete

1. elfogadja a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasrol szolo beszamoldt, es 
megallapitja, hogy Pikd Andras polgarmester a reszere megallapitott:
- 2021. evi 39 munkanap szabadsagabdl 35 munkanap szabadsagot vett igenybe,
- 4 munkanap ki nem adott 2021. evi szabadsaggal rendelkezik;
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2. megallapitja, hogy Piko Andras polgarmester targyevi szabadsaga 43 munkanap, es ezzel 
kapcsolatban felkeri a polgarmestert, hogy a 2022. evi szabadsagolasi iitemtervet 2022. 
februar 28. napjaig terjessze a kepviseld-testulet ele azzal, hogy a 2021. evi 4 munkanap ki 
nem adott szabadsagat legkesdbb 2022. marcius 31. napjaig koteles kivenni, es ezt a 
szabadsagolasi utemtervben feltuntetni.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 20., 2. pont eseteben 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szemelyugyi Iroda

Budapest, 2022. januar

r. Satos Csilla

Torvenyessegi ellendrzes:

aljegyzd
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