
NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 

Ügyiratszám: JKAB 144-1/2018. 

Ügyintéző : Faragóné 

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-500 

FAX: +36 42 524-501 

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU 

ELŐTERJESZTÉS 

- a Közgyűléshez -

a polgármester szabadságának ütemezésére 

, ---. ") N y 
\_ / REGYHÁZA 

Dr. Kovács Ferenc 

polgármesteq 

törvényességi véleményezést végző 

személyek aláírása: 

A/ 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

,;:' I 

Faragóné Széles Andrea 

jegyzői kabinet vezetője 

__________ www .... YIKIG._.HAlA.)4V 

11 



Tisztelt Közgyűlés! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2014. év 

végén új fejezettel egészült ki, mely többek között tartalmazza a polgármester 

foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket is. 

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére 

minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 

A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. 

A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli 

esetben vagy az igénybe vételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes 

bejelentést követően veheti igénybe. 

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 polgármesternek a szabadságot az esedékesség 

évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni. A Kttv. 

225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra 

és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. 

A Kttv. 225/J. §-a értelmében a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 

hatáskörét a képviselő-testület nem ruházhatja át. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a polgármesteri szabadság ütemezését a határozati 

javaslat szerint elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. február 15. 

Tisztelettel: 

Dr. Kovács Ferenc 
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Melléklet a JKAB 144-1/2018. számú előterjesztéshez : 

A Közgyűlés 

Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

„„/2018.(11.22.) számú 

határozata 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 

Dr. Kovács Ferenc polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 

2018. április 16. napjától 2018. április 21. napjáig: 

2018. május 14. napjától 2018. május 18. napjáig: 

2018. július 16. napjától 2018. augusztus 3. napjáig: 

2018. szeptember 10. napjától 2018. szeptember 14. napjáig: 

2018. október 8. napjától 2018. október 13. napjáig: 

2018. december 27. napjától 2018. december 28. napjáig: 

Nyíregyháza, 2018. február 22. 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

6 munkanap 

5 munkanap 

15 munkanap 

5 munkanap 

6 munkanap 

2 munkanap 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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