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      Iktató szám: 262/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-ei ülésére 

 
 

Tárgy:      A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonya 
közös megegyezéssel történő megszüntetése iránti 
kérelme 

 
Előterjesztő:     Zombory Miklós, alpolgármester 
 
Készítette:     Apollónia Aranka, irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:    ESZSB 2017. december 13. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Káldy Györgyné, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetője a 

2017. november 09. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, 

hogy a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya 2018. február 28. napjával, közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez járuljon hozzá. 

Kérelmét azzal indokolta, hogy lakóhelyén eredményes pályázat alapján, bölcsődei 

intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízást kapott 2018. március 1. napjával. 

 

A közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

25. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a közalkalmazotti jogviszony megszüntethető 

közös megegyezéssel. 

 

Káldy Györgynét a Képviselő-testület a 2/2016. (I.28.) számú határozatának 2. pontjával 

2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra bízta 

meg a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (magasabb vezetői) intézményvezetői 

feladatainak ellátásával. 

 

Káldy Györgyné intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatellátásra kapott megbízása a 

közalkalmazotti jogviszonya – közös megegyezéssel történő – megszűnésével egyidejűleg 

megszűnik. 

 

Kády Györgyné 2017. február 28. napjáig keresőképtelen állományban volt, ezt követően 

március hónapban éves rendes szabadságát töltötte, majd 2017. április 1. napjától megkezdte 

szülési szabadságát, ezt követően és jelenleg is gyermekgondozás céljából fizetés nélküli 

szabadságon van. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a FEBI hatályos SzMSz-ének III.3.2. 

pontja értelmében a költségvetési szerv vezetőjének (intézményvezető) akadályoztatása 

időtartama alatt a helyettesítése az intézményvezető-helyettes útján történik. 

 

Az intézményvezetői feladatellátás jelenleg – az intézményvezető gyermekgondozás céljából 

igénybe vett fizetés nélküli szabadsága miatt – az intézményvezető-helyettes útján történik.  

Káldy Györgyné közalkalmazotti jogviszonya 2018. február 28. napjával történő 

megszüntetését követően az intézményvezetői feladatellátás az eredményes pályázati eljárás 

során kiválasztott intézményvezető megbízásáig az SzMSz szerinti helyettesi rendben, az 

intézményvezető-helyettes útján történik. 

 

A FEBI intézményvezetői feladat ellátására vonatkozó magasabb vezetői pályázatot a 

Képviselő-testület soron következő ülésére terjesztem elő. 

 

Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön Káldy Györgyné 

intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 2018. február 28. napjával, közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

 

 

Budapest, 2017. december 01. 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 



 

Határozati javaslat: 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) úgy dönt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 

bekezdés a) pontjában foglaltak alapján Káldy Györgyné intézményvezető határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2018. február 28. napjával közös megegyezéssel 

megszünteti. 

Határidő: 2017. december 14. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

2.) hozzájárul Káldy Györgyné – a jogviszony megszűnésének időpontjában meglévő – fel 

nem használt szabadságának pénzben történő megváltásához. 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

 

3.) tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények biztonságos 

működése (intézményvezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján 

történik, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott intézményvezető 

megbízásáig. 

Határidő: 2017. december 14. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


