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   Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
   2016. december 15-én  tartandó  ülésére                

 
 
Tárgy:    Szemereyné  Pataki   Klaudia   polgármester bejelentése szabadság 
                igénybevételéről 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  
VII/A. fejezet 225/C. §-a tartalmazza a főállású polgármester szabadságával kapcsolatos 
rendelkezéseket.   
 
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján 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 képviselő-testületet 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.  
 
A fenti kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom a  Tisztelt Közgyűlést, hogy az 
eddigiekben a közgyűlés korábbi határozatainak megfelelően vettem igénybe a 2016. évi  
szabadságot. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2016. (II.18.) 
határozatával jóváhagyott 2016. évi szabadság ütemezésben foglaltaktól eltérően a 2016. 
december 27-30. közötti időszakban nem kívánok szabadságot igénybe venni, helyette 2017. 
január 2-án egy nap szabadságot kívánok felhasználni.  
A 2016. évi igénybe nem vett 3 nap szabadságot a Kttv. 225/C. § (4) alapján 2017. március 
31-éig vehetem igénybe. 
  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a 
határozat-tervezet szerinti döntést meghozni. 
 
Kecskemét,  2016. december 6. 
 
 
 

                                                           Szemereyné Pataki Klaudia 
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K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2016. december 15-i  ülésének  jegyzőkönyvéből  

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  …./2016. (XII. 15.) határozata 
 
Tárgy:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése  szabadság 
              igénybevételéről      
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  megtárgyalta  Szemereyné Pataki Klaudia  
polgármester   5.902-7/2016.  számú  fenti  tárgyban  készült  előterjesztését  és  az alábbi  
határozatot  hozta: 
 
A közgyűlés  a  polgármester bejelentését,  miszerint a 2016. évi szabadságát a közgyűlés 
korábbi határozatainak megfelelően vette igénybe, tudomásul veszi. 
 
A közgyűlés a polgármester bejelentését, miszerint 2017. január 2. napjára szabadságot kíván 
igénybe venni, jóváhagyja.  
 
Felelős:     Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
Határidő:  értelemszerűen 
 
 
 
 


