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Hatátr ozati j av as|at a bizottsálg szétmára:

Tĺsztelt Képviselő.testĺĺlet!

A

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgáľmester évi 25 munkanap a|apszabadsĺágra és 14
munkanap pótszabadságra jogosult. A szabadságot esedékességénekévébenkell kiadni,
melytől kivéte|es esetben el lehet téľni.A szabadság-nyilvántartĺís adatai szerint dr. Kocsis
Máté polgármester - tekintettel a koľábbi ciklusokból źtthozott szabadsźęaira _ 2009. évtól
2012.ig összesen 152 munkanap fel nem használt szabadsággal rendelkezik. Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester országgyťjlési képviselői és a Honvéde|mi és ľendészetibizottsilg elnöki
feladatainak ellátása idejére mentesül a munkavégzés a|ó|, azonban frakció, és egyéb politikai
elfoglaltságai ideje szabadság terhére keľĺilelszĺmolásľa, 20|2. e|ső frlévében8,5 napot vett
igénybe ilyen jogcímen. Az év második felében ezen célból _ az őszi parlamenti ülésszak
fiiggvényében _további7-I0 nap szabadság igénybe vétele várható.
Fentiek a|apjánjavasolom, hogy a Képviselő-testtilet, mint a munkáltatói jogkiir gyakoľlója
20|2. jűnius 29. napjőta, továbbá az igazgatétsi szĹinet idótartamára: 2012. augusztus 06.
napjától 2012. augusztlls |7. napjźig, valamint 2012. december 20. napjától f0|3. január 02.
napjáig taľtó időszakľa összesen 17 munkanap szabadságot adjon ki dľ. Kocsis Máté
polgáľmester részére.20|2. évben így a szabadságbő| hoz-zé*etőleg összesen 35 nap
felhasználásľa kerĺ.il. Amennyiben a polgármester további napokat is fel kíván használni,
javasolom a szabadságengedély a|áírźsára fe|hata|mazni Sántha Péteméalpolgáľmestert azza|,
hogy a polgármester az áútalra a további napokľa igénybe vett szabadságokľól legkésőbb 2013.
január 3l. napjáig kiiteles beszámolni.
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Tájékońatom a Képviselő-testületeL hogy jelen esetben a hatályos jogszabályok alapján a
szabadságotkizárőLag a jogviszony megsziĺnésekorlehet megváltani, melynek fedezetéről a
későbbiekben gondoskodni sztikseges.
A helyi ö,nkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33. $-a a|apján a polgármester
tekintetében a képviselő-testĺilet gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Ptv. ll. $-a a|apjáln a
képviselő-testiilet a polgáľmester foglalkoztatĺísijogviszonyáva| kapcsolatos hatĺáskiirét nem
ruházhatjaát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet a hatźrozatijavaslat elfogadására.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testtilet úry dö,nt

hogy:

1.

dr. Kocsis Máté polgáľm€ster szabadságolási ütemtervét elfogadja, mely a|apjźn az
éves rendes szabadságából |7 munkanapot _ a határozat mellékletét képező
szabadságolási ütemterv szerint _}}|f.június 29. napjőra, valamint 2012. augusztus
06. napjától 2012. augusztlls 17. napjźig, és 2012. december 20. napjźtól' 2013. január
2. napjáig kiad.

2.

dr. Kocsis Máté polgármester oľszággyÍilésiképviselőként ellátott frakció, illetve

egyéb politikai tevékenységeidejéľe éves rendes szabadságából 8,5 napot kiad és _ az
ezen célból igényelt további
őszi parlamenti Ĺilésszak fiiggvényében
szabadságnapok kiadását engedélyezi a munkaidő nyilvántartiás adatai a|apján.

az

3.

engedé|yezi, hogy dr. Kocsis Máté polgáľmester további szabadságnapokat veryen
igénybe azza|,llogy a felhasznált napokról 20|3. januátr 31-ig kiiteles beszámolni a
Képviselő-testii letnek.

4.

fe|hata|mazza Sántha Péteľnéalpolgáľmestert, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója
nevében a szabadságengedélyt a|áírja.

Felelős:

polgáľmester

Határidő:

l.2. pont esetén: 2012. július t9.
3. pont esetén: 20|3. január 3I.

4. pont esetén: folyamatos
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Határozat végľehajtásáért feletős szervezeti erység: Jegyzói Kabinet
Budapest, 2012.
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Töľvényességi ellenőrzés:
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2012. évi szabadságolási iĺtemteľv
dr. Kocsis Máté polgármester
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1- jegyzÓ
2. Jegyzoi Kabinet Szemé|ytjgyi csoport
3' adott szervezeti egység

