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Tárgy: Személyi ügyek 

I. Kitüntető címek adományozására vonatkozó javasatok elbírálása 

II. Polgármester szabadságával kapcsolatos döntés 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a díszpolgári cím és az egyes kitüntető 

díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati 

rendeletével (továbbiakban: Rendelet) kitüntető díjakat – PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM 

és PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE – alapított, melyek adományozására minden évben a 

március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor.  

 

Az ajánlások minden év január 31-ig nyújthatók be a polgármesterhez. A Rendelet 6. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint az elismerések adományozására ajánlásokat tehetnek:  

a) a polgármester, 

b) az alpolgármester, 

c) a Képviselőtestület tagja, 

d) a Képviselőtestület bizottsága,  

e) a részönkormányzat testülete, 

f) a nemzetiségi önkormányzat, 

g) a város országgyűlési képviselője, 

h) a jegyző, 

i) az önkormányzati fenntartású intézmény, 

j) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 

k) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet, 

j) bármely természetes személy 

 

Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem és 5 díszoklevél adományozható.  

 

A javaslattételi felhívást közzé tettük az önkormányzat honlapján és hirdetőin, a Pápa Városi 

Televízióban, valamint a www.papa-ma.hu  internetes  oldalon.  

 

Az előterjesztés mellékletét képező kitüntetési javaslatok a rendeletben meghatározott formai 

követelményeknek megfelelően, a rendelet szerinti ajánlóktól és határidőben érkeztek az 

alábbiak szerint:  

 

PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetés adományozására ajánlották:  

- Dr. Schweighoffer Ernőné nyugalmazott kémia-biológia szakos tanárnőt. 

 

PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetés adományozására ajánlották:  

- Harangozó Zsigmond nyugalmazott testnevelő tanárt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ajánlásokat elbírálni és a kitüntetések 

odaítéléséről dönteni szíveskedjen.  

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

Pápa, 2015. február 2. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

http://www.papa-ma.hu/
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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Magyar Közlöny 2014. évi 172. számában jelent meg az egyes jogállási törvények 

módosításáról szóló 2014. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény), mely módosította a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban: Kttv.). 

A hivatkozott módosítás a Kttv. Harmadik részét kiegészítette egy VII/A. fejezettel, mely 

tartalmazta a polgármester és alpolgármester jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket is, ez 

alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 

munkanap pótszabadságra jogosult. 

A polgármester előterjesztésére 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. 

A nyilvántartás alapján a 2015 évi megállapított szabadságom összesen 42 nap, ebből 3 nap az 

előző évről áthozott, 25 nap az alap- és 14 nap a pótszabadság.  

A szabadságomat az előterjesztés mellékletét képező ütemezés szerint szeretném kivenni.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Pápa, 2015. február 2. 

 

 

Dr. Áldozó  Tamás sk. 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján dr. Áldozó Tamás polgármester 2015. évi 

szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt az ezzel kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő:   azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 




