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Tárgy: A fõállású polgármester 2017. évi szabadságának ütemezési tervérõl

Tisztelt Képviselõ-testület!

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1)-(3) bekezdése
alapján a fõállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester elõterjesztésére a képviselõ-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelõen kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételérõl a képviselõ-testületet a következõ ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstõl eltérõen csak elõre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelõzõen legkésõbb tizenöt nappal megtett elõzetes bejelentést követõen
veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyzõ által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester elõzõ évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

Vig Szilárd, konyári polgármester 2016. évben 18 nap áthozott szabadsággal rendelkezik,
2017. évi szabadságának ütemezési terve:

2017. május 22-26.
2017. május 29-június 2.

2017. június 6-9.
2017. július 17-21.
2017. július 24-28.

2017. augusztus 14-18.
2017. szeptember 11-15.
2017. november 20-24.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a fentiekben leírtakat megvitatni, majd ezt
követõen az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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Határozati javaslat

Konyár Község Önkormányzata elfogadja Vig Szilárd polgármester szabadságának ütemezési
tervét, mely szerint a polgármester

2017. május 22-26.
2017. május 29-június 2.

2017. június 6-9.
2017. július 17-21.
2017. július 24-28.

2017. augusztus 14-18.
2017. szeptember 11-15.
2017. november 20-24.

napokon veszi ki a szabadságát.

A Képviselõ-testület kötelezi a polgármestert, hogy a szabadság
igénybevételérõl a Képviselõ-testületet a következõ ülésen
tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Konyár, 2017. február 20.
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