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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-i ülésére 

 

 

Tárgy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése szabadság 

igénybevételéről 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

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

225/C. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A főállású polgármester évi huszonöt 

munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.”  

 

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 Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 9/2018. (II.15.) határozatával jóváhagyott 

2018. évi szabadság ütemezésben foglaltak szerint a rendelkezésre álló 39 nap 

szabadságomból 2018. március 29. napjától 2018. április 5. napjáig 4 nap szabadságot 

igénybe vettem. 

 

 

Fentiekre tekintettel az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé a 2018. évre még járó 

35 nap szabadságom igénybevételének ütemezését: 

 

 

Tervezett szabadság időtartama Napok száma 

2018. június 28. – július 2. 3 

2018. július 9. – július 11. 3 

2018. július 16. – augusztus 24. 29 

Ö s s z e s e n: 35 nap 



Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szabadságom 

ütemezését jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2018. május 28. 

 

 

 

 

 

                                                           Szemereyné Pataki Klaudia 

      polgármester 

   

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

        /2018. (VI.21.) határozata 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester bejelentése szabadság igénybevételéről 

 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1.306-3/2018. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a polgármester tájékoztatását, miszerint a 2018. évi 39 nap szabadságból 2018. 

március 29. napjától 2018. április 5. napjáig 4 nap szabadságot igénybe vett, tudomásul veszi. 

 

A közgyűlés a polgármester 2018. évre még járó 35 nap szabadság igénybevételének 

ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

Tervezett szabadság időtartama Napok száma 

2018. június 28. – július 2. 3 

2018. július 9. – július 11. 3 

2018. július 16. – augusztus 24. 29 

Ö s s z e s e n: 35 nap 

 

 

 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 


