ELŐTERJESZTÖ

Pilis Város polgármestere

Előterjesztés száma: 10/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
eeyszerű többség szűkséges.
ELOTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. január 30-i rendes ülésére
Tárgy: Javaslat Pilis Város Onkormányzatának Polgármestere 2020. évre vonatkozó
szabadságtervének elfogadására.
Tisztelt Képviselő - testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.)
225/C. §-a a föállású polgármester szabadságára vonatkozóan az alábbiakat írja elő:
"(l) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselö-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 tajékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az

igénybevételt megelözőenlegkésőbbtizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követöen
veheti igénybe.
(3) Minden évjanuár 31-ig ajegyzö által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapitani
a polgármester előzö évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott
szabadságot a tárgyévi szabadsághozhozzákell számitani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésöbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni."

Tajékoztatom a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a Polgármester asszonynak 2019.
évröl 5 nap szabadsága maradt. A Kttv. vonatkozó rendelkezése alapján a 2020. évre járó
szabadság 39 nap. Osszesen 5+39 = 44 nap szabadsága van a Polgármester asszonynak a
2020. évre vonatkozóan.

A szabadságolási tervet - hasonlóan az önkormányzat és a polgármesteri hivatal többi
dolgozójához- ajegyzö kezeli.
Kérem, hogy az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjenek:
Határozati javaslat
Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete:

l. / a település polgármesterének 2020. évi szabadságáta közszolgálati tisztviselőkröl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C § (1) bekezdésében meghatározott 25 nap
alapszabadságát és 14 nap pótszabaáságát, valamint az elöző évben ki nem vett 5 nap

szabadságát,összesen44 nap szabadságotállapit meg és kivételétengedélyezi.
1. 1 felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a szabadság kivételével kapcsolatos
dokumentumokat írja alá.

Határidő: l./ pont tekintetében azonnal, a 1. 1 pont tekintetében azonnal és folyamatos
Felelős: az 1. / pont tekintetében nincs, 2. pont tekintetében az alpolgármester

Pilis, 2020.január 16.
-IVe^^- {j^\kf-

H^jíial Csilla
polgármester
Az előterjesztés melléklete: Ertesités a 2020. évi szabadság megállapításáról - szabadság
tervezet

Az előteriesztést készítette: Koreny Ida személyügyi ügyintéző^
Törvénvesséei záradék: dr. Szabó Györgyjegyző
Az elöteriesztés megtárevalásához a jogszabályi et5irásokon túl tanácskozási joggal nem
kivánok senkit meghivni.
Az előteriesztést tárgyalia: a Képviselö-testület

