
Eloterjesztes
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat

Kepviselo-testiilete szamara 9
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

A kepviselo-testiileti tiles idopontja: 2022. februar 17. ................ sz. napirend

Targy: Javaslat a polgarmester 2022. evi szabadsagolasi iitemtervenek jovahagyasara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges.

Elokeszi'to szervezeti egyseg: szemelyugyi iroda

Keszitette: Mlinarcsek Attilane irodavezeto 
A

Penzugyi fedezetet nem igenyel/ igazolas:
Jogi kontroll: Q

Beterjesztesre alkalmas:

JEGYZO_________________________________________

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kbrnyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat: -

Tisztelt Kepviselo-testiileti

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Polgarmester szabadsagolasanak iitemezese:
A kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny (tovabbiakban: Kttv) 225/C. § 
(1) bekezdeseben foglaltak szerint a foallasu polgarmester evi huszonot munkanap 
alapszabadsagra es tizennegy munkanap potszabadsagra jogosult. Minden ev januar 31-ig a 
jegyzo 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.
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2022 FEBRO9.



A kepviselo-testulet a 17/2022. (1.20.) szamu hatarozataban megallapitotta, hogy Piko Andras 
polgarmester a reszere megallapitott 2021. evi 39 munkanap szabadsagbol 35 munkanap 
szabadsagot vett igenybe, 4 munkanap ki nem adott 2021. evi szabadsaggal rendelkezik. 
Targyevi szabadsaga 39 munkanap. A polgarmester 2022. evben osszesen 43 munkanap 
szabadsagra jogosult.

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdese alapjan a polgarmester eloterjesztesere a kepviselo-testiilet 
minden ev februar 28-ig jovahagyja a polgarmester szabadsaganak iitemezeset. A szabadsagot az 
utemezesben foglaltaknak megfeleloen kell kiadni, valamint igenybe venni. A polgarmester a 
szabadsag igenybevetelerol a kepviselo-testiiletet a kbvetkezd ulesen tajekoztatja. A 
polgarmester a szabadsagot az iitemezestol elteroen csak elore nem lathato, rendkiviili esetben, 
vagy az igenybevetelt megelozoen legkesobb tizenbt nappal megtett eldzetes bejelentest 
kovetoen veheti igenybe.

Fentiek alapjan jelen eloterjesztes mellekletekent csatolt szabadsagolasi titemtervben foglaltak 
alapjan kerem a polgarmester 2022. evi szabadsagiitemezesenek jovahagyasat.

ILA beterjesztes indoka
A polgarmester szabadsagiitemezesenek jovahagyasarol a kepviselo-testulet at nem ruhazhato 
hataskoreben dont.
III. Dontes celja es penziigyi hatasa
A dontesnek nines penziigyi hatasa.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdese alapjan a polgarmester eloterjesztesere a kepviselo-testiilet 
minden ev februar 28-ig jovahagyja a polgarmester szabadsaganak iitemezeset. Az Motv. 46. § 
(1) bekezdese es a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 13.§ (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos 
iilesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszefii 
tobbseg sziikseges.

A kepviselo-testiilet dontese a Kttv. 225/C. § (1) - (4) - 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.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Melleklet: Piko Andras polgarmester 2022. evi szabadsagolasi iitemterve
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Hatarozati javaslat

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

a polgarmester 2022. evi szabadsagolasi iitemtervenek jovahagyasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

Piko Andras polgarmester 2022. evre vonatkozo szabadsagolasi iitemtervet az 
eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal jovahagyja, es reszere 2022. evben osszesen 
43 munkanap szabadsagot kiad.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. februar28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Szemelyiigyi Iroda.

Budapest, 2022. februar 7. /

Piko Andras 
polgarmester

Tbrvenyessegi ellenorzes: 

ar. Sajtos Csilla 
jegyzo
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