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Tárgy: Intézményvezetői közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ördögh Brigitta aljegyző 

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 20.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 

Zibolen  Márta,  a  Dominó  Általános  Iskola  igazgatója  –  öregségi  nyugdíjba  vonulása  miatti  -  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói és 
intézményvezetői döntések meghozatala.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Zibolen  Márta,  a  Dominó  Általános  Iskola  igazgatója  levélben  azzal  a  kéréssel  fordult  a 
Képviselő-testülethez,  hogy  határozatlan  idejű  közalkalmazotti  jogviszonyának 
megszüntetéséhez  járuljon  hozzá,  mert  előrehozott  öregségi  nyugdíjba  kíván  vonulni. 
Előzetesen  egyeztetve  a  kérelmezővel,  a  Képviselőtestület  által  a  lemondás  jogviszony 
megszüntetési módot javaslom támogatni.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 28.§ (2) bekezdése 
alapján „lemondás esetén a lemondási idő két hónap, ezen időtartam egy részére vagy annak 
egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.”
A javaslat támogatása esetén - a Képviselő-testület döntését követően - a lemondási idő 2011. 
szeptember 22. napjától kezdődik,  majd két hónap elteltével 2011. november 22. napjával 
szűnik meg Zibolen Márta közalkalmazotti jogviszonya.
Javaslom,  hogy  az  Igazgató  Asszonyt  a  lemondási  idő  teljes  tartamára  mentesítsük  a 
munkavégzés alól, amely időtartamra átlagkereset illeti meg.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a jogviszony megszüntetésével egyidejűleg további 
járandóságok kifizetése is szükségessé válik:

1.)  A  Kjt.  78.§-a  alapján  a  huszonöt,  harminc,  illetve  negyvenévi  közalkalmazotti 
jogviszonnyal  rendelkező  közalkalmazottnak  jubileumi  jutalom  jár,  mely  negyven  év 
közalkalmazotti jogviszony esetén 5 havi illetményének megfelelő összeg.
Ha  a  közalkalmazott  közalkalmazotti  jogviszonya  megszűnik  és  legkésőbb  a  megszűnés 
időpontjában nyugdíjasnak minősül,  továbbá legalább 35 év közalkalmazotti  jogviszonnyal 
rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére az 
utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. Ha a közalkalmazott legkésőbb a jogviszonya 
megszűnése  időpontjában  nyugdíjasnak  minősül  -  fegyelmi  elbocsátás  és  az  áthelyezés 
kivételével - a jogviszony megszűnés módjától függetlenül a 40 éves jubileumi jutalmat ki 
kell fizetni. 

2.) A jogviszony megszűnésekor ugyancsak ki kell fizetni szabadságmegváltás jogcímén – a 
nyári időszakban lezajlott, az intézményt érintő átalakítás és átszervezés miatt - a 2011. évi fel 
nem használt szabadság 40 napra járó összegét. (730.000,- Ft.)

Tekintettel arra, hogy ezen kifizetések (összesen 2.070.000,-Ft) nem tervezettek, a jogviszony 
megszüntetésének  szándéka  előre  nem  volt  látható,  ezért  az  intézmény  2011.  évi 
költségvetését ezen összegekkel módosítani szükséges.

Az  intézmény  vezetésére  vonatkozó  döntéshozatalhoz  a  közoktatási  intézményekben  a 
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 138/1992.
(X.8.)  Korm.rend.  5/B.§ (16) bekezdése az irányadó.  A jogszabályi  rendelkezések alapján 
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javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 2011. szeptember 22. napjától 2012. augusztus 1-jéig 
az  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatában  meghatározott  helyettesítési  rendben 
foglaltaknak megfelelően a jelenlegi igazgatóhelyettes, Dicső István kerüljön megbízásra az 
intézményvezetői feladatok ellátása tekintetében.

Kérem a  T.  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztésben  foglaltakat  megtárgyalni  és  az 
alábbi határozati javaslatok tárgyában dönteni szíveskedjenek.

Budapest, 2011. szeptember 15.

dr. Bácskai János s.k.
    polgármester

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestülete

1. tudomásul veszi Zibolen Márta közalkalmazotti jogviszonyának 2011. november 22. 
napjával,  lemondással  történő  megszüntetetését,  továbbá  a  lemondási  idő  teljes 
tartamára (2 hónap) mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. A jogviszony megszüntetés előre nem tervezett tényével összefüggésben a személyi 
juttatás  terhére  kifizetendő  költségek fedezetére  2.070.000,-  Ft  (jubileumi  jutalom: 
1.340.000,- Ft, szabadságmegváltás: 730.000,- Ft) és járulékai összegével megemeli 
az  intézmény  személyi  juttatásokra  fordítható  keretét  a  6011.  intézményi  tartalék 
költségvetési sor terhére.
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

3. Felkéri a Polgármestert,  hogy a költségek fedezetét  a soron következő költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe.
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

4. 2011.  szeptember  22.  napjától  a  pályázati  eljárás  eredményes  befejezéséig,  de 
legfeljebb  2012.  augusztus  1-jéig  az  intézmény  SZMSZ-ében  meghatározott 
helyettesítési rendben foglaltaknak megfelelően Dicső István igazgató-helyettest bízza 
meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.
Határidő: 2011. szeptember 22.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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