
Mélykút város Polgárme§tere

Előterje§zúés

a Képviselő-te§tület 20ló. február 9-ei ülésére.

TjlI§! A polgárme§t.r 20l6. évi §zabadságolá§i ütemtervének jóváhagyá§a.

Tisztelt Képviselö-testűlet!

A köZszolgálati tisztviselőkől szóló 20l1, évi cxclx, törvény (továbbiakban| Kttv.) VII/A.

fejezete tartalnlazza a polgármestene vonatkozó sajátos közszolgálati §zabályokat

(foglalkoztatási jogviszony. szabad§ág, fegyelmi és kártéritési feielősség stb).

A Kttv. 225lC. §-anak (1) bekezdése szerint a főállású polgámestel évi huszonöt munkanap

aIapszabadságra és tizennégy murrtanap pótszabadságra jogosult. Hivatkozott § (2) bekezdése

kimondja. hogy a polgármester elóterje§zté§ére a képvi§elő-testúlet minden év február

28-ig jóváhá§/ja a polgár,mester szabrdságának ütemezését. A szabadságot az

ütemezésben í'oglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni, A polgámester a

szabadság igénybevételéról a képviselő-testületet a következó ülésen tájékoztatja. A
polgármester a s7abadságot az iiteriezéstől eltéíően csak előre nem látható. rendkíviili

esetben. vagy az igénybe!ételt megelózően legkésőbb tizenöt nappal megtelt előzetes

bejeleDtést követóeD velreti igénybe-

A Knv.225lc. §-ának (3) bekezdése rendelkezik anól. hogy minden év január 3l-ig a

jegyzö által vezetett nyilvántaítás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben

igén)be vett szabadságának ménékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi

szabadsághoz hozzá kell számítani. Tájékoztatom a T. Képviselő{estületet, hogy a 2015,

évól áthozott szabadságom nincs.

A Ktty. 225lJ. § (1) b€kezdése alapján a polgá,ríne§t9r foglalkoztatási jogviszonyával,

fegyelmi és kártérilési l'eleiősségének nregállapításával kapcsolatos hatásköre a képviseló-

testület át nem ruházható hatáskörebe tartozik.
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Fentiek alapján a 2016. évi szabadságom mértéke az alábbiak szerint tevődik össze:25 nap

alapszabadság, 14 nap pótszabad§ág összesen: 39 nap szabadság. A 2016. évi

szabadságomnak üt€mezéséről az alábbiak sze nt tájékoztatom a képviselő-testületet:

Kezdete Vége Munkanapok száma

2016. 03, 21. 2016. 03.25. 5

20ló.05,02. 2016.05.06. 5

2016.06.20. 2016.06.24. 5

2016.0,1. Il. 2016.0,7 .l5. 5

20l6,09. l2, 2016.09, l6, )

2016.10.24. 20l6. 10.28, 5

20l6, l2, l9. ]0l6, 12. ]0, 9

összesen; 39 nap

Kérem a T, Képviseló-testiiletet, hogy

sziveskedjék!

Mélykút, 201ó. január 29.

a 2016. é,Ji szabadg€olási ütemtervem jóvárhagyni



HATÁROZATI _ JAVASLAT

.... -./2016,ítí,09.)Kt. számú

Polgármester 20l6. évi szabadságolási

ütemteNének jóváüagyása,

I IATÁROZAT

Mélyl(lit város Önkormányzat Képviselő-te§tület a

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CxCx.
röívény 225lc. §-iinak (2) bekezdésében biáo§ílott

hatáskörében eljárva Kovács Tamás polgármest$ 2016.

évi szabadságolási ütemtervét a hauírozat l, szlímú

melléklete szeíint j óváhagyja.

Felelős: Kovács Tamás polgámester

Határidő: 20l6. december 31.

l. számú melléklet a ....../20l6,(II.09.)Kt. száíflú hati,íozAIhoz

2016. évi szabadságolási ütemterv

Kezdete Vége Munkanapok sziima

2016. 03.21. 2016,03.25. 5

20|6.05.02. 2016.05,06. )

20l6.0ó.20. 2016.06.24. ]

2016. 07. l l 2016,07,l5, 5

20l6.09. l2. 20l6. 09, l6, 5

2016.1I.24. 2016. ].1.28. j

20],6.12.19. 2016. 12.30. 9


