ELŐTERJESZTÉS
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE
Ügyiratszám: 664/2017.
Tárgy: Polgármester 2017. évi szabadságterve

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesterek szabadságáról a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C.§-a rendelkezik.
A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra, azaz évente 39 nap szabadságra jogosult.
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.
Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere 2016. évben a rendelkezésére álló 39 nap
szabadságból mind a 39 napot igénybe vette. Így a 2017. évre 2016. évről áthozott szabadsága
nincs.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy polgármester úr 2006-tól 2016. december
31. napjáig 268 nap igénybe nem vett szabadsággal rendelkezik. Javasolom a Tisztelt
Képviselő-testületnek, hogy mindaddig, amíg polgármester úr hivatalának ellátásában
akadályoztatva van, – a jogszabálysértő állapot enyhítése érdekében – a korábbi évekről
fennmaradt szabadságai igénybe vételét.

Határozati javaslatok:
1. Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester
2017. évre járó 39 nap szabadságának tervét az alábbi ütemezésben hagyja jóvá.
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2. Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester
268 nap igénybe nem vett szabadsága 2017. március hónaptól – a polgármester
hivatala ellátásának akadályoztatása függvényében – kerüljön kiadásra oly módon, hogy
havonta valamennyi munkanapra szabadságot vesz igénybe.
Határozathozatal: egyszerű többség
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Csanádpalota, 2016. február 16.

Kovács Sándor polgármester távollétében:

Perneki László
alpolgármester

Az előterjesztést látta:

Kalászné Slajchó Edit
jogi- és igazgatási ügyintéző

dr. Szabó Tímea

