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Tisztelt Bizottság!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 76. §
(2) bekezdése alapján a Közgyűlés az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe utalta a polgármester
feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlását.
A fentiek alapján az Ügyrendi Bizottság 17/2017. (II. 16.) ÜB határozatával jóváhagyta
Dr. Papp László polgármester 2017. évi szabadság-ütemezését.
A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése értelmében a polgármester a szabadság igénybevételéről a
képviselő-testületet (jelen esetben az Ügyrendi Bizottságot) 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.
Dr. Papp László polgármester tájékoztatott arról, 2017. március hónapban hat nap szabadságot
(március 16-17., március 28-31.) nem vett igénybe, viszont 2017. április 13. napján 1 nap
szabadságot előre nem látható, rendkívüli okból a 2017. évi ütemezéstől eltérően vett igénybe.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
Az Ügyrendi Bizottság
a Bizottság elnökének előterjesztésére a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése és
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 76. §
(2) bekezdése alapján, figyelemmel a 17/2017. (II. 16.) ÜB határozatban foglaltakra
tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatását, mely szerint 2017. április hónapban 1 nap
szabadságot (2017. április 13. napján) előre nem látható, rendkívüli okból a 2017. évi
ütemezéstől eltérően vett igénybe.
Határidő:
Felelős:

-

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. április 13.
Fodor Levente
bizottsági elnök

