Kenderes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
5331 Kenderes, Szent István út 56.

Előterjesztés
a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-a alapján a főállású
polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadásra és tizennégy munkanap pótszabadságra
jogosult.
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.
Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
A polgármesternek 2018. évben 26 nap ki nem vett szabadsága van.
A polgármester 2019. október 31-ig járó szabadsága:
Előző évről áthozott szabadság:
Alapszabadság:
Pótszabadság:
Összesen:

26 nap
21 nap
11 nap
58 nap

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Kenderes Város Önkormányzatának …./2019.(II…..) Kt. számú határozata
Pádár Lászlóné polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről

-

2 -

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése
alapján Pádár Lászlóné polgármester 2019. október 31-ig járó
időarányos szabadságának igénybevételét a jegyzőkönyv mellékletét
képező szabadságolási ütemtervben foglaltak szerint jóváhagyja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
értesülnek.–
K e n d e r e s, 2019. február 6.
Pádár Lászlóné
polgármester

Melléklet a …/2019.(…) Kt. számú határozathoz

Kenderes Város Polgármesterének 2019. évi
szabadságolási ütemterve

Igénybe vehető szabadság 2019. évben:
Előző évről áthozat:
Alapszabadság: 21 nap/év 2018.01.01. – 2018.10.31.
Pótszabadság: 14 nap/év 2018.01.01. – 2018.10.31.
Mindösszesen:

Hónap

26 nap
21 nap
11 nap
58 nap

Munkanapok száma

Január

-

Február

10

Március

16

Április

-

Május

-

Június

-

Július

-

Augusztus

12

Szeptember

10

Október

10

November

-

December

-

Mindösszesen:

58

