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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:
Előterjesztő:

a Képviselő-testület 2020. február 20-i nyilvános ülésére
Zalahaláp Község Önkormányzata polgármestere 2020. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyása
Igaz Sándor alpolgármester

Előkészítő:
Előterjesztést látta:
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014. december 22-ei hatállyal
beiktatta a Kttv-be a VII/A. fejezettel a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös
rendelkezéseket. Ezen fejezetben rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról
is, melynek értelmében:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra
jogosult.
(2) 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.
(3) 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.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe
venni vagy kiadni.”
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi
és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.” Erre tekintettel szükséges fenti
tárgykörben a Képviselő-testületnek döntést hoznia.
A 2020. évre vonatkozó szabadság ütemezést az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2020. (II…..) Képviselő-testületi határozat
1. Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalahaláp Község
polgármestere 2020. évi szabadság ütemezését az előterjesztés 1. melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
alpolgármester
jegyző

Zalahaláp, 2020. január 31.
Igaz Sándor
alpolgármester

1. számú melléklet

ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Szabadság (nyilvántartás) ütemezés
2020. év
Alap szabadság:
25 nap
Pótszabadság:
14 nap
Áthozat 2019. évről
16 nap
2020. évben igénybevehető szabadság:

Név

Éves Január
szab

Bedő Lajos Sándor

39+
16

0

55 nap

Február Március

3-7
25-28

9-13
26-27

Április

27-30

Május Június Július

18-22

15-16

6-17

Augusztus

26-31

Szeptember

28-30

Október

1-2

November December

25-27

12, 21-24

Zalahaláp, 2020 január 31.
A 2020. évi szabadságolási ütemtervet engedélyezem és jóváhagyom Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő-testületének a…./2020. (II…..) számú határozat alapján.

Igaz Sándor
alpolgármester

