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Tĺsztelt Képviselő.testület!

A képviselő testĺilet 275l2OI2. (VII. 19.) szźlműhatátozatźwa|,tlgy dönttitt, hogy đr. Kocsis
Máté polgáľmesteľ 2012. évľe vonatkoző szabadságolási ütemteľvét elfogadja, és részére

2012.június 29. napjára valamint anyźrl és téli igazgatási sziinet idejére eső mrĺnkanapokat

kiadja, továbbá az orszźlggnílési képviselőként _ 20|2. I. felévben _ ellátott frakció, illetve
egyéb politikai tevékenysége idejéľe 8,5 napot kiad. Döntött továbbá arról, hogy ezęn cél'bőI

igényelt további szabadságnapok kiadását engedélyezi a munkaidő nyilvrántartás adatai

a|apjźn, illetve az egyéb célra igényelt szabadságok igénybęvételét engedé|yezte azza|,hogy
uigy felhasznált napokľól f}|3.januar 3l-ig ktlteles beszámolni.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy dr. Kocsis Máté polgármester 20|2. évre -
az előző évekről áthozott szabadságaiva| _ a megállapított szabadsága 156 nap volt, melyből
június 29. ĺapjaru és az igazgatási sziinetek idejére összesen 19 napot, országgyíilési
képviselőként ellátott tevékenységével kapcsolatban összesen |7 napot vett igénybe, egyéb

okból 20tf. augusztus 27-28. kĺizött 2 munkanap szabadságot vett igénybe. Fentiek szerint

2012. évben összesen 38 nap szabadság kerĹilt felhasználásra. 
Éffi Kil;1n"l T

Előteľjesztő: Rimán Eđina jegyzó

A képviselő-testületi ülés időpontja:2013. februĺáľ 6. . sz. napiľend'

Táľry: Beszámolĺĺ dľ. Kocsis Máté polgáľmester 2012. évben igénybevett szabadságaiľól

A napirendet nyílt iilésen kell tĺírgyalni, a hatźrozat e|fogadásához egyszenĺ szavazattöbbség
szfüséges.
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A kozszo|gá|atltisztvisetőkľől szőIő 2OIl. évi CXCIX. tv. 104. $ (5) bekezdésę alapjrĺn ki
nem adott szabadságot a következo évben jźrő szabadság mértékéhezhozzá kell számítani,

így _ tekintettel aľra, hogy a foglalkoztatźsi jogviszonyban á1ló polgármester éví 25.

munkanap a\apszabadságľa és 14 munkanap pőtszabadságra jogosult _ dľ. Kocsis Máté
polgármestet az e|őző évrőI áthozott 118 munkanappal együtt 2013. évben összesen 157

munkanap szabadsággal rendelkezik.

Javastrlorn a tisztelt Képviselő-testiiletnek, hogy az igazgatćtsi sztinetre vonatkozó dĺĺntéssel

egy időben dr. Kocsis Máté polgármester szabadságolási iitemteľvét kérje be, me|y a|apjtn az

elmúlt évben elfogadott ľendnek megfelelően engedélyęzésre kerülhet a tźĺtgyévi szabadság

kiadása.

A Képviselő-testiilet hatásköre a polgáľmesteri tisztség ellátásanak egyes kéľdéseiről és az

tinkoľmányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló |994. évi LXIV. törvényben (Ptv.)

foglaltakon alapul. A Ptv. 1. $ (l) bekezdése a|apjźn a polgáľmesteri foglalkoztatási
jogviszony a képviselő-testtilet és a polgĺíľmester közott választással létrejövő' sajátos

kozszolgźiati jogviszony. A Ptv. 11. $-a alapjan a képviselő-testtilet ä polgáľmester

fo glalko ztatási j o gvi szo ny źtv a| kap cso lato s hatásköľét nem nlhźnhatj a át.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testiiletet a hattrozati javaslat elfogadására.

Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy:

1. dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ 20112, évben igénybe vett szabađsźryairőll szóló

beszĺmolót elfogadja.

2. fęlkéľi dr. Kocsis Máté polgáľmesteľt, hogy 2013. évre vonatkozó szabadságolási

ütemtervét a ktivetkező rendes képvisető-testiileti ülésre terjessze be elfogadásra.

Felelős: polgáľmester
Határĺdő: 1. pont: 2013. februrĺľ 06.

2. pont: 20|3.február 20.

Határozatvégrehajtásáéľt felelős szeľvezetĺ egység: Jegyzói Kabinet/ Személyiigyi lrodä.
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