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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. január 30-ai ülésen elutasították a Polgármester szabadságolási ütemtervéről
szóló határozati javaslatot, és a 43/2014. (I.31.) Kt. határozattal döntöttek arról, hogy a
2013. évben ki nem vett 22 munkanap szabadságot 2014. március 31-éig, illetőleg a
2014. évi időarányosan őt megillető szabadságot 2014. október 1-jéig vegye ki.
2013. évi szabadság
A 2013. évben ki nem vett szabadság kiadásával kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy február hónapban az ülést követően 11 munkanap,
márciusban 21 munkanap lesz. Alpolgármester hiányában nem javaslom a szabadság
egybefüggő kiadását.
2014. évi szabadság
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (1)-(2) bekezdése
alapján a polgármesteri jogviszony sajátos közszolgálati jogviszony, mely a
polgármester megválasztásával jön létre (választás napja). A 2. § (1) bekezdése
alapján a polgármester tisztsége megszűnik a) pont az új polgármester
megválasztásával.
A törvény 5. §-a alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25
munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. A törvény 13. §
(1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 102-107. §-át alkalmazni rendeli (a pótszabadságra, illetőleg a
szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések), ezért a 102. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a polgármestert a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után évi 2
munkanap pótszabadság is megilleti.
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztásának időpontjáról még
nincs pontos információnk – október hónapban kerül megrendezésre –, emiatt a
Polgármester úr szabadságát időarányosan 2014. szeptember 30-áig javaslom
meghatározni, mely alapján 19 nap alapszabadság, 10 nap pótszabadság és 1 nap
gyermek után járó pótszabadság, összesen 30 nap szabadság illeti meg. Az október
hónapra időarányosan járó szabadság megváltását javaslom.
A Kttv. 103. §-a alapján a szabadság kiadásának időpontját – a tisztviselő előzetes
meghallgatása után – a február végéig elkészített szabadságolási terv alapján a
munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. A szabadságot kettőnél több részletben
csak a tisztviselő kérésére lehet kiadni. Az alapszabadság kettőötödét (10 napot) a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 103. § (4) bekezdése
alapján, a tisztviselő kérelmére a tervtől eltérően kérésének megfelelő időpontban kell
kiadni, de erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be
kell jelentenie.

A fentiek alapján javaslom, hogy az alapszabadság kettőötödének, 10 napnak a
figyelmen kívül hagyásával a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a
Polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervét a 43/2014. (I.31.) Kt. határozat
figyelembevételével:
2014. évi időarányos (2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30-áig) szabadság: 20
munkanap:
2014. július 28-ától augusztus 8-ig 10 munkanap,
2014. szeptember 17-étől 30-áig 10 munkanap.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 2014. évi
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2013. évben ki nem vett szabadságnapok kiadásáról a képviselő-testület nem
rendelkezik, tekintettel arra, hogy a polgármester helyettesítése nem megoldott.
b) 2014. évi szabadságütemezés:
2014. július 28-ától augusztus 8-ig 10 munkanap,
2014. szeptember 17-étől 30-áig 10 munkanap.
A 2014. évi alapszabadság kettőötödének (10 munkanapnak) a felhasználásáról a
Polgármester dönthet
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