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Tár2y a/ás módja: Előkészíteíte:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
VH/A. Fejezete tartalmazza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó
rendelkezéseket. 2014. december 12. napjától kezdődően.

A Kttv. 225/C.* szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő
testület át nem ruházható hatáskörében minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. 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
3 l-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A jegyző nyilvántartása alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018.
évben Izsó Gábor polgármester 18 munkanap szabadságot vett igénybe. a ki nem vett
szabadságnapok száma 21 munkanap. A 2019. évi szabadság ütemezése — a Fenti jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően —jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A fent leírt tájékoztató alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület állapítsa meg a 2018.
évben igénybe vett szabadságot. illetve Fogadja el a polgármester szabadságának 2019. évi
ütemezéséről készült szabadságolási ütemtenet, az alábbi határozati javaslatok szerint.
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Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
polgármester a 2018. évben összesen 18 munkanap szabadságot vett igénybe, a ki
nem vett szabadságainak mértéke 21 munkanap.

11. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Izsó Gábor polgármester
2019. évi szabadságainak ütemezését, mclv 2019. Január 1. napjától számítva,
időarányosan, a jelenlegi kinevezés napjáig, 2019. szeptember 30. napjáig
számolva (50 munkanap) a határozati. melléklete szerint elfogadja.

Liatáridő: azonnal

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Békés, 2019. február 22.

1? ábor

lgúrrnestér

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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ÉRTESÍTÉS A 2019 . vi SZABADSÁG MEGÁLLAP±TÁSR6L

Az alkalmazott neve: IZSÓ GÁBOR LAJOS

Adőazonositő jele: 8309192622 Fs: 3 Jelenlegi jogviszony kezdete: 2014.10.13

Születési dátuma: 1951.08.29 Kővetkező előrelépés dátuma;

Tárgyévi alkalmazás kezdete:2019.01.01 Vége: 2019.09.30

Besorolása(osztály/fokozat) : /

Munkakőre: POLGÁRMESTER

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

Előző évről áthozat: 21

Alapszabadság / 39 nap/év 2019.01.01 — 2019.09.30 29,2

Összes tárgyévi szabadság: 29

dsszes igénybevehető szabadság: 50

Megjegyzés

_______________

Dátum: 2Drnc/ C1,

(Ml3náEaláirása Alkali’zott’ aláírása


