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Előterjesztés
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. január 30-i
ülésére

Tárgy:
A) Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételéről
B) A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester
Előterjesztés tartalma: A) tájékoztató
B) határozati javaslat
Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Kovács Judit csoportvezető

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:
Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra, összesen harminckilenc
munkanap szabadságra jogosult.
A polgármester előterjesztésére a képviselő-testületnek minden év február 28-ig jóvá
kell hagynia a polgármester szabadságának ütemezését.
A)
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 31-i ülésén az
5/2018. (I. 31.) határozatával jóváhagyta a polgármester szabadság ütemezését.
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szabadságot a következő időpontokban
vettem igénybe:
- 2018. április 21., 24. (2 munkanap),
- 2018. június 28. (1 munkanap)
- 2018. október 13. (1 munkanap)
- 2018. november 10. (1 munkanap)
- 2018. december 1., 16., 21., 28. (4 munkanap).
B)
A 2019. évi szabadságot a következő időpontokban kívánom igénybe venni:
- 2019. június 3-tól június 7-ig (5 munkanap),
- 2019. július 1-től július 12-ig (10 munkanap),
- 2019. augusztus 21-től augusztus 27-ig (5 munkanap),
- 2019. szeptember 9-től szeptember 13-ig (5 munkanap),
- 2019. október 7-től október 11-ig (5 munkanap),
- 2019. november 4-től november 11-ig (6 munkanap)
- 2019. december 7., 14., 31. (3 munkanap).
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást tudomásul venni, a
határozati javaslatot pedig, elfogadni szíveskedjen.
Eplény, 2019. január 22.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (I. 30.) határozata
a polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételéről szóló
tájékoztató tudomásul vételéről és a 2019. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyásáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fiskál János főállású
polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, a 2019. évi 39 munkanap szabadságának ütemezését az
alábbiak szerint jóváhagyja:
-

2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

június 3-tól június 7-ig (5 munkanap),
július 1-től július 12-ig (10 munkanap),
augusztus 21-től augusztus 27-ig (5 munkanap),
szeptember 9-től szeptember 13-ig (5 munkanap),
október 7-től október 11-ig (5 munkanap),
november 4-től november 11-ig (6 munkanap)
december 7., 14., 31. (3 munkanap).

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról – a
határozat megküldésével – a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Önkormányzati Irodájának Személyzeti Csoportját tájékoztassa.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: 2019. február 8.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Eplény, 2019. január 30.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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