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Elokdszitdsdben ki, zremukodcitt : Miirkus S6ndorjegyzo

ELOTERJfSZTES

a

polgdmester 2021 . dvi szabadsdgol6si tervdnek j6v6hagyAsfu6l

A

kozszolgilati tiszrviselokrol sz6l6 2011. dvi cXCIX. torv6ny 225ic.g-a szerint a f6dll6sir
polg6rmester 6vi huszonot munkanap alapszabads6gra 6s tizenn6gy munkanap p6tszabadsrigra
jogosult.
A polg6rmester eloterjesa6s6re a k6pviselo-testtilet minden 6v februir 28-ig j6vrihagyja a
polgirmester szabadsiginak titemezdsdt. A szabads6got az titemez6sben foglaltaknak megfelelSen
kell kiadni. valamint igdnybe venni. A polg6rmester a szabadsig ig6nybevdtel6r6l a kdpviselotesttiletel a kovetkezo oldsen tSjdkoaatja. A polg6rmester a szabadsigot az iitemezdstol elteroen
csak elore nem l6that6, rendkiviili esetben. vagy az igenybev6telt megelozoen legkdsobb tizenot
nappal megtett elozetes bejelent6st k6vet6en veheti igdnybe.
Ivlinden dv janurir 31-ig a jegyzo 6ltal vezetett nyilv6ntartSs alapj6n meg kell illapitani a
polgarmester eloz6 6vben ig6nybe vett szabadsegenak mdrt6kdt, ds a ki nem adott szabads6got a
targydvi szabads6ghoz hozz6 kell szimitani.
A polg6rmesternek a szabads6got az esed6kess6g 6v6ben, de legkds6bb a ktivetkez6 dv m6rcius 3 1ig kell lginr bc vcnni vagy- kiadni.
Kov6cs Zoltdn polgdrmester az eloterjesztds mell6klete szerinti szabadsdgol6si tervet nyiljtotta be.

HATAROZATI JAYASLA'I
A polgirmester 2021. 6vi szabadsigol6si terv6nek j6vrihag,vrisirril
Gar6b Kozs6g Onkormdnyzata Kovdcs Zolt6n polgirmester 6ltal benyrijtott 2021.
dvi szabads6golAsi tervet az eloterjeszt6s l. sz6m[r mell6klete szerinti tanalommal
j6v6hagyja.
I-lat6rido: €rteiemszenien.
Felelos: Nagy Antalnd alpoLgannester
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Gar:ib Ktizs6g Onkormiinyzata Polgirmester6t6l
3067 Carrib. I'ct61i utca 5.
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titkarsag/4. matraszolos.hu

Gar{b Ktizs6g Onkorm{nyzata Alpolg:irmester6nek
I 12021.(I.22.\ sz:imriL hatirozata
A polg6rmester 2021. 6vi szabads6goldsi terv6nek j6vihagy:lsf16l

Az 6let- 6s

vagyonbiztons6got vesz6lyezteto tomeges megbetegeddst okoz6 vilSgjrirv6ny
kovetkezmdn,veinek elhfuitasa. a magyar iillampolg6rok eg6szs6gdnek ds 6letdnek meg6vasa
6rdekdben a Magyarorsz6g Korm6nya riltal a veszdlyhelyzet kihirdetdsdr<il sz6l6 47812020. (XI.
3.) Korm. rendeletdben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel. a katasztr6favddelemr<jl 6s a hozzri
kapcsol6d6 egyes ton'6nyek m6dost6s6r6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4)
bekezddsiben meghat6rozott jogk<ir6mben elj:irva az alitbbi hatdrozatot hozom:
Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata Kov:ics Zoltin polg6rmester 6ltal benytjton 2021.
sz6Lr.nri mell6klete szerinti tartalommalj6v6hagyja.
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szabadsrlgoliisi

tervet az eloterjeszt6s 1.

Feieliis: \ai:r Antalnd alpoleirmester
Hatdrido: 2021 . 6vben fol yamatos

Gardb. 202 i. janu6r 22.

Nagy Antaln6
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1.
Kovrics Zoltin
polgdrmester
Gar{b Ktizs69 6nkormdnyzata

2021.

ivi

szabadsdgoldsi terv

Alapszabadsrlg:

25 nap
14 nap
20 nap
59 nap

PrStszabads:ig:
E16z6 6v16l {thozott szabadsfga:

6sszesen:

Ig6ny'be

vett szahads
H6
2020. janurir
2020. t'ebrudr
2020. mArcius
2020. riprilis
2020. mrijus

2020..jfnius
2020. juiius
2020. augusztus
2020. szeptember
2020. okt6ber
2020. november
2020.december

ffi

Nap

4-rq /, o\
23-26 (4)

21-30 (8)
1s-30 (12)
2-13 (10)

17-23 (s)

sz6m[r melldklet

