Jóváhagyott

~lőtc rjesztés

-----r-B_U_D_A_P_,_E_ST,.- =-F-_Ö-_, V_Á_R_~_~_t_~_ÁK_RE_:_.~--~-TE_T_;_o_·N_K_O_R_M_Á_N_Y-+-':T-"~tv=t=~·)=O:~=g=~j· ~?
Ikt. sz.:
Kt. sz:
Az ülés

9.- J._ - f!J I J_o l8 .
;L I t - 9- J !lo 1
i dőpo n tja :

s·

20 19. február 26.

a polgármestert

ELŐTERJESZTÉS
sza badság 2019. évi

megillető

ütemezésé rő l

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztv i selőkrő l szóló 20 11. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) VIJ/ A.
fejezete szabályozza a polgármester foglalkoztatási j ogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket.
A 225/C. § szabályozza a főállású po lgármesternek járó a lap- és pótszabadság mértékét, a

szabadságát tervezésének és kiadásának szabályait.
A j egyző által vezetett nyilvántartás alapj án minden év j anuár 31 -ig meg kell áll apítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét és a ki nem adott szabadságo t
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A szabadság mértéke : 5 munkanap 20 18. évi áthozat, 25 munkanap alapszabadság és 14
munkanap pótszabadság.
A Képviselő -testületnek, m int a po lgármester fe letti munkáltatói j ogkör gyakorlójának a
tárgyév feb ruár 28. napj áig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi
ütemezését.
A jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve a 2019. évi szabadságomat az alábbi ütemezés
szerint kívánom igénybe venni :
január 16.
1 nap
l nap
január 18.
1 nap
január 28.
5 nap
április 24-30.
10 nap
május 20-3 1.
26 nap
július 2-augusztus 6.
44 nap
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A fentiek alapj án kérem az

Budapest, 20 19. február
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megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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1.)

Témafel elős:

2.)

Egyeztetésre megküldve:

3.)

Bizottságok:

Humánpolitikai Osztály
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4.)

Jegyzői láttamozás: 2019. február hó . !~~ . nap

5.)

Meghívandók:

6.)

Az előterjesztést kapják:

7.)

Háttéranyag a Humánpolitikai Osztályon található.

Aláírás: ........ ..

~ .... .. .. .

Határozati javaslat:
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.

a polgármester 2019. évi szabadság ütemezését az előterjesztés szerint elfogadja.

2.

felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről
rendelkezéseknek megfelelően tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős :
Határidő:

polgármester
2019. októberi

képviselő-testületi

a

jogszabályi

ülésig

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely: a közszolgálati
CXCIX. törvény VJIIA.fejezet 225/ C §-a

tisztviselőkről

szóló 2011. évi
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