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TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről

Dr. KmÍ ács Ferenc
polgármester

tö rvényességi véleményezést végző
személyek aJáírása:
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné éles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője ~
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Tisztelt

Közgyűlés !

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban : Kttv.) 225/C. §
(2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
A Kormány 478/2020. (Xl.3.) Korm. re ndeletével 2020. november 4. napjától, majd a
27 /2021.( 1.29.) Korm.rendeletével 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a kat a sztrófavédele mről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. november 4-től nem ülésezett, hatáskörét
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolta a törvényben meghatározott
kivételekkel.
A Belügyminisztérium és a M iniszterelnökség a polgármester feletti munkáltatói jogkör
gyakorlásával kapcsolatosan tájékoztató anyagot adott ki, amelyben leírták, hogy a
polgármester jogviszonyával kapcsolatos, saját maga számára hozott döntés nem
egyeztethető össze Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9.
§-ában foglalt elvekkel. Veszélyhelyzetben a polgármester a képviselő-testület polgármester
feletti munkáltatói jogkörével kapcsolatos kérdéskörben nem hozhat döntést.
A polgármester kötelezettsége csak arra irányul, hogy a 2021. évi szabadságtervét 2021.
február 28. napjáig elkészítse és azt a képviselő-testület tagjainak tájékoztatásul megküldje.
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a polgármesteri szabadság ütemezését a határozati javaslat
szerint tudomásu l venni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2021. június 17.
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Melléklet a JKAB 203-1/2021. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉSÉNEK

.„./2021..(Vl.24.} számú
h atározata
a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésé ről szóló tájékoztató tudomásul
vét el éről

A Közgyűlés

Dr. Kovács Ferenc polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint
tudomásul veszi:

2021. május 31. napjától 2021. június 1. napjáig:

2 munkanap

2021. június 14. napjától 2021. június 15. napjáig:
2021. július 26. napjától 2021. július 30. napjáig:
2021. augusztus 9. napjától 2021. augusztus 13. napjáig:

2 munkanap
5 munkan ap
5 munkanap

2021. szeptember 6. napjától 2021. szeptember 10. napjáig:

5 munkanap

2021. október 11. napjától 2021. október 15. napjáig:
2021. október 27. napjától 2021. október 29. napjáig:

5 munkana p
3 munkana p

202 1. november 2. napjától 2021. november 5. napjáig:

4 munkana p

2021. december 20.napjától 2021. december 23. napjáig

4 munkanap
4 munkanap

2021. december 27. napjától 2021. december 30. napjáig:

Nyíregyhá za, 2021. június 17.

Erről

értesülnek:

1./ A Közgyűlé s tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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