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2018. február 15-i ülésére
Kétpó Község Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény módosította a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban: Kttv.) is, és a
polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket
építette be a Kttv.-be, annak VII/A. fejezeteként.
A Kttv. 225/C. §-a szerint:
„225/C. § (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 képviselőtestületet 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.
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(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben
foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá,
és a szabadságot a polgármester adja ki.”
Keresztes Péter Pál polgármester 2018. évi szabadságának tervezett ütemezését a határozati javaslat
melléklete tartalmazza.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Kétpó, 2018. február 15.
Keresztes Péter Pál
polgármester
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Kétpó Község Önkormányzata
……/2018.(……...) képviselő-testületi határozata
Kétpó Község Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2)
bekezdésére – az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község Polgármestere 2018. évi
szabadság ütemezését a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Keresztes Péter Pál polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

Kétpó, 2018. február 15.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

