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Tlsztelt Képviselőtestület!

A közszolgáIati tiszvíselőkről szólő 20tl. évi CXCX. törvényt 225lC. § alapján a fÖállásir

polgármester évi huszonöt murrkanap alapszabadsága és tizewÉgy munkanap pótszabadságra

jogosult. A hivatkozott rendelkezés alapjén a polgármester előterjesztésére a képviselőtestiilet

minden év februar 28_ig jóváfiagiaa polgármestor szabadságanak ütemezését. A szabadsógot

az ütemezésbon foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A
polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestiiletet a következó ülésen

tájékoztatja, A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem láthatÓ,

rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésóbb tizenÖt nappal megtett

előzetes bejelentést követően veheti igénybe. A polgármesternek a szabadságot az

esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagY

kiadni.

Minden év január 31_ig a jegyző által vezetett nyilvárrtartás alapján meg kell állapitani a

polgármester előző évben igénybe vett szabadságanak mértékét, és a ki nem adott szabadságot

a tárgyévi szabadságho z hozzá kell számítani.

A hivatkozott nyilvantartás alapján 202l, évi megállapított szabadságom mindÖsszesen 62

nap, ebből 21 nap az etőző éwől áthozott szabadság. Szabadságomat az előterjesztés

mellékletét képező ütemezés szerint kívanom kivenni.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításaról szólÓ 201,1,.

évi CXXVIIL törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési

önkormányzat képviselő_testiiletének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

összeállította: Takács krisztina köztisztviselő

Pápa,2021,. januw 2t,

, qk-
Dr. Aldozó Tamás

polgármester



HATÁRoI,1ftWAVA§LAT

Pápa Város Önkormányzata lGpviselótestüloténok - a katasztrófavédelemrÖl és a hozzá

kaposolódó o8y9§ törvén}ek módosításáról seóló 201l. évi CSVIII. töjvénY 46, § (4)

bekezdéso szednti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormánpatának polgármostore a

voszélyhelyzet kihirdetóséröl szóló 478l2Q20, (XI.3.) Kortn. rendelettol kihirdetett

veszólyholyzotbon a kövotkozö döntést hozzal

Pápa Város Önkormárrpatárrak Polgátnestere a közszolgálati tl§ztviselőlffől szóló 2011. évi

cxclx. törény 225/c, § (2) bekezdése alapjátr dr. Áldozó Tamás polgárrnostor 202l. évi 62

nap szabadsásának üteínezését a mellékletben foglaltak szerttt jóvóhagyja.

A polgármester utasítj a a jegyzőt az ezzelkapcsolatos szükségos intézkedések tneg[ételóre.

Határidö: azonndl, illotve folyamatos
Felolós: Dr. Nagy Krisztina jegyaó



Melléklet

Dr. Áldozó Tamás polgármester

szabadság ütemezése 202l. évre

Hónap §zabadság

időtartama

Osszesen:

Január 7-8.,IL,20.,29. 5 nap

Február 15-19. 5 nap

Március 3-4.,16-26. 11 nap

Április 22-23. 2nap

Május 3., |4-25. 8 nap

Június

Július 19-30. 10 nap

Augusztus 9-I9. 9 nap

Szeptember l -3. 3 nap

Október 20-22,,28-29. 5 nap

November
.)< 4 nap

December

Mindösszesen: 62 nap

2020, évben igénybe nem vett szabadság napjainak szátma; 2I nap

2\2I.megállapított szabadságnapjainak száma: 47 nap


