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A képviselő-testiileti tilés időpontj a:2014. februaľ 5. . sz. napirend

Tárry: Beszámoló dr. Kocsis Máté polgáľmester 2013. évben igénybevett szabadságairő|

A napirendet nyílt Ĺĺlésen kell t^árgyalni, a döntés elfogadásźhoz egyszeru szavazattobbség
szĹikséges.
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BeľeRĺeszľÉsnľ ALKALMAS :

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺĺryĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság nem vélem ény ezi

Hatfu ozatí j av as|at a bizotĺság' számźlr a:

A Yánosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja
mestársvalását.

Képviselő-testÍiletnek előterjesztés

Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A képviselő testiilet 70/20ĺ3. (|I.f7.) szrámú hatźlľozatápal dr. Kocsis Máté polgármester 2013. évre

vonatkozó szabadságolási ĺitęmtervét elfogadta, és úry döntött. hory részére a nyźtri igazgatźsi szĺ.inet

idószakźna 2013. augusztus 05. és 2013. augusztus 20. között összesen 10 munkanapot, a téli igazgatźsi
szĺinet időszakĺára 2013. december 20. és 20|4.januáľ 02. között összesen 6 munkanapot kiad. Döntött
továbbá arľóI, hory dr. Kocsis Mźúé orszźtggyűlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedélyezi a munkaidő nyilvántartás adatai a|apjáłn,

és engedélyezte azelőľe nem |źtthatő, egyéb célra igényelt szabadságok igénybevéte|ét. Fentiek tekintetében

fe|hata|mazta Sántha Péterné alpolgármestert a szabadság engedély a|äirásźra.

Ahatározat elfogadásának időpontjában tervezettek szeľint a fenti ľendben Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

ĺészére - a korábbi évekről átthozott szabadságokkal _ megállapított összesen 157 munkanap szabadságźtbő|

legkevesebb 3 5 -39 munkanap felhasználásra keriil.

tr. A beteľjesztés indoka

Ahatźrozat e|őirta a polgáľmester szátmtra, hogy a felhasznált szabadságokľól 2014. januĺár 3l-ig számoljon
be. Tekintette| arra,tlogy 2014. évben az e|ső rendes képviselő-testiileti ülés február 5-én kerĹil megtartásrą

,n3)., rlb b'ť

a beszámoló elfogadásáró| ezen ülésen szükséges dcjnteni.



m. TényáI|ási adatok

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy dr. Kocsis Máté polgáľmester 2013. évre _ az e|oző
évekľől źúhozott szabadságaival - a megállapított szabadsága I57 nap volt, melyből június 29. napjźra és az
igazgatźsi szünetek idejéľe összesen 16 napot, orszÁggyíi|ési képviselőként ellátott tevékenységével
kapcsolatban összesen I7 napot vett igénybe, egyéb okból 2013. januĺáľ 14-16. közĺjtt 3 munkanap,20|3.
július 9-10. között 2 munkanap szabadságot vett igénybe. Fentiek szeľint 2013. évben összesen 38 nap
szabadság került felhasználásra.

Aközszo|gźtlati tisztviselőkről szô|ő201l. évi CXCIX. tV. (Kttv.) l04. $ (5) bekezdése alapján kinęm adott
szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhezhozzáke|| számitani, így _ tekintette| arra, hogy a
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságľa és 14 munkanap
pótszabadságra jogosult - dr. Kocsis Máté polgármester az e|őzo évró| źtthozott l19 munkanappal együtt
2014. évben összesen l58 munkanap szabadsággal rendelkezik.

Iv-v. A döntés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése, diintés célja, pénzügyi hatása

Javasolom a tisztelt Képviselő-testtiletnek, hogy munkaidő nyilvántartÁs adatai atapján készült beszámolót
dľ. Kocsis Máté polgáľmester 2013. évben igénybe vett szabadságairćń fogadja el, továbbá az igazgatźsi
sziinetľe vonatkozó döntéssel egy időben a polgármesteľ szabadságolási ütemtervét kérje be, mely a|apjźn az
elmúlt évben elfogadott rendnek megfelelően engedé|yezésre kerülhet a tárgyévi szabadság kiadásának
rendje a felhalmozódott szabadság csökkentése érdekében'

vI. JogszabáIyi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet haüásköre a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkoľmányzati
képviselők tiszteletdijáról szóló |994. évi LXIV. töľvényben (Ptv.) foglaltakon alapul. A Ptv. 1. $ (1)
bekezdése alapjźtn a polgármesteri foglalkoztatásijogviszony a képviselő-testiilet és a polgáľmester kĺizött
választással létrejovő, sajátos křjzszo|gá|ati jogviszony. A Ptv. l1. $-a a|apjén a képviselő-testtilet a
polgármester foglalkoztatási jogviszonyźtva| kapcsolatos hatĺáskörét nem ruhĺázhatja át. A Pfu. 13. $ (1) A
polgármesteri foglalkoztatĺási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. szabadság kiadásaról szóló
|02-|07 . $-ának és 1 1 5. $-ának rendelkezéseit.

Kérem a Tisztelt Képviselő.testiiletet a hatźrozatijavaslat elfogadására.

HATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy:

1. dr. Kocsis Máté polgáľmester 2013. évben igénybe vett szabadsźęairőI sző|őbeszámolót elfogadja.

2. felkéľi dr. Kocsis Máté polgáľmestert' hogy 2014. évľe vonatkoző szabadságolási ütemteľvét a
következő rendes képviselő-testtileti ül ésre teľj essze be elfogadásra.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 1. pollt esetében 20|4. Íebruźr 5.

2. pont esetében 2014. március 5.

A diintés végľehajtá sáńvégző szervezetierység: JegyzőiKabinet . \ \
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