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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 

BELSŐ HELYETTESÍTÉS ELRENDELÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. júniusi ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség  

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Helyettesítési díj jóváhagyásához kérem a Képviselő-testület engedélyét.  
 
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ egy munkatársa 2021. augusztus 01. napjától egy év 
időtartamban fizetés nélküli szabadságát kérelmezi. Távolléte idején belső helyettesítése válik 
szükségessé, öt kolléga bevonásával. Az ez évi helyettesítési díj kifizetése a bérmaradvány terhé-
re történne, mely az idei költségvetésben rendelkezésre áll. Az intézményvezető esetében ez a díj 
bruttó 74.362,- Ft lenne. 
 
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. Az intézmény 
nagyon érzékeny területet lát el, kizárólag veszélyeztett családokkal foglalkozik. Az egy éves idő-
tartamra a munkát el kell látni. Szociális munkatársat szerezni, feladatot átadni, a betanítást elvé-
gezni nem biztos, hogy elegendő az egy év.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a helyettesítési 
díj kifizetését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
 
Rétság, 2021. június 11. 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24§ (1) bekezdése szerint: 
 
„Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg 
más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén 
felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.” 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(VI.  .) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetőjének részére történő helyettesítési díj fizetésének engedélyezése tár-
gyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményveze-
tőjének részére 2021. augusztus 01. napjától számított egy év időtartamban bruttó 74.362,- Ft/hó 
összegű helyettesítési díj kifizetésre kerüljön.  
 
Határidő: 2021. augusztus 
Felelős: munkáltatói intézkedések megtételéért: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(VI.  .) KT. HATÁROZATA 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetőjének részére történő helyettesítési díj fizetésének engedélyezése tár-
gyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény-
vezetőjének részére 2021. augusztus 01. napjától számított egy év időtartamban bruttó 74.362,- 
Ft/hó összegű helyettesítési díj kifizetésre kerüljön. 
Határidő: ‐‐‐‐ 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

  Jámbor Lajos 
        jegyző 


