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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/C. § (1)
bekezdésében foglaltak értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdésében foglaltak értelmében a polgármester előterjesztésére a
képviselő-testület minden év február 28. napjáig jóváhagyja a polgármester szabadságának
ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint
igénybe venni.
A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésén
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.
2019. december 12. napján tartott Képviselő-testületi ülésen a 211/2019. számú
előterjesztésben foglaltakkal tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kttv. 225/C.
§ (1) bekezdése alapján 2019. október 13. napjától 2019. december 31. napjáig időarányosan
9 munkanap szabadság illet meg.
Egyúttal jelzem a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy 2019. december 23. napján, valamint
2019. december 30. napjától 2019. december 31. napjáig összesen 3 (három) munkanap
szabadságot veszek igénybe.
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2019. október 13. napjától 2019. december 31. napjáig időarányosan
megillető 9 munkanap szabadságból a 211/2019. számú előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően 2019. december 23. napján, valamint 2019. december 30. napjától 2019.
december 31. napjáig összesen 3 (három) munkanap szabadságot vettem igénybe.
A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra
megfelelően alkalmazni kell többek között a Kttv. 6. § 11. pontját, 9. § (1)-(3) bekezdését és
és a 79. §-át.
A Kttv. 9. § (2) bekezdése értelmében a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése
során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen
együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos
érdekét sérti. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében az e törvény hatálya alá tartozók
kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről, vagy ezek változásáról
tájékoztatni, amely a közszolgálat létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
Fentiekre figyelemmel tájékoztatom a munkáltatói jogkört gyakorló Képviselő-testületet,
hogy 2020. január 8. és 2020. január 9. napján a Kttv. 79. § f) pontja alapján 2 (kettő)
munkanapra mentesültem a rendelkezésre állási, illetőleg munkavégzési kötelezettség
teljesítése alól.
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