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Előterjesztés 

 

a képviselő-testület 2017. március 10.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Személyi ügyek megtárgyalása. 

 

1./Zsupek Józsefné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése nyugdíjazás 

következtében. 

 

Zsupek Józsefné 2017. február 24. napján kelt levelében kérelmezte, hogy közalkalmazotti 

jogviszonyát a Képviselő-testület, mint munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 

felmentéssel szüntesse meg 2017. augusztus 31. napi hatállyal, tekintettel arra, hogy 2017. 

szeptember 1. napjától a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjra lesz jogosult. 

 

A Kjt. 30. § (4)-(5) bekezdései alapján a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell 

szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. 

§ (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő 

közalkalmazott kérelmezi. A feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. A szükséges dokumentumot az 

érintett a kérelem mellé csatolta, mely igazolja, hogy 2017. szeptember 1. napján rendelkezni 

fog a szükséges szolgálati idővel a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíj 

megállapításához. 

A Kjt. 33. § (2) bekezdése értelmében Zsupek Józsefné felmentési ideje 60 nap és 2 hónap, 

tekintettel arra, hogy a kérelmezett jogviszony megszüntetés időpontjában 10 év 

közalkalmazotti jogviszonnyal fog rendelkezni. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése 

kimondja, hogy a munkáltató a felmentési idő legalább felére köteles a közalkalmazottat 

mentesíteni a munkavégzés alól. Zsupek Józsefnét javasolom a munkavégzés alól 2017. július 

1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig mentesíteni. Tehát elvileg 2017. június 30. napjáig 

kellene dolgoznia Zsupek Józsefnének, azonban az összegyűlt szabadsága miatt 2017. április 

5. napjától már nem fog dolgozni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (III. 10.) 

önkormányzati határozata jogviszony megszüntetéséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Zsupek 

Józsefné 7562 Segesd, Széchenyi utca 26. szám alatti lakóst, kérelmére, 

közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdésében és a kérelmében foglaltakra 

hivatkozással, 2017. augusztus 31. napi hatállyal felmentéssel megszünteti, tekintettel 

arra, hogy a közalkalmazott a következő nappal a nők kedvezményes öregségi teljes 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1271#sid113920
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nyugdíjára válik jogosulttá. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kjt. 33. § (2) bekezdése 

értelmében Zsupek Józsefné felmentési idejét 60 nap és 2 hónapban határozza meg 

(2017. május 1. és 2017. augusztus 31. között), és a Kjt. 33. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján a munkavégzés alól 2017. július 1. napjától mentesíti. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott 

jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos munkaügyi dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./Közalkalmazotti foglalkoztatás: 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagyatádi Kirendeltsége lehetőséget 

biztosít 5 fő korábban közfoglalkoztatott személy részére, közalkalmazotti jogviszony 

létesítését 2017. március 20. napjától. Az önkormányzatot érintően 3 fő kerül alkalmazásra, 2 

fő 8+4 hónapos foglalkoztatással 100 %-os támogatás mellett, 1 fő pedig szintén 8+4 hónapos 

foglalkoztatással 70 %-os támogatás mellett. Az óvodát érintően 2 fő kerül foglalkoztatásra a 

program keretén belül 8+4 és 6+3 hónapos jogviszonnyal, 100 %-os támogatás mellett. 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (III. 10.) 

önkormányzati határozata kinevezésről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete település-karbantartó 

munkakörbe, 2017. március 20. napjától 2018. március 20. napjáig szóló határozott 

idejű munkaszerződéssel Mohari András Segesd, Széchenyi utca 26. szám alatti lakóst 

nevezi ki. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint havi bruttó 

127.500 Ft-ban állapítja meg. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott 

kinevezésével kapcsolatos munkaügyi dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (III. 10.) 

önkormányzati határozata kinevezésről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete település-karbantartó 

munkakörbe, 2017. március 20. napjától 2018. március 20. napjáig szóló határozott 

idejű munkaszerződéssel Mayer Zsolt Segesd, Teleki utca 11. szám alatti lakóst nevezi 

ki. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint havi bruttó 

127.500 Ft-ban állapítja meg. 

 



 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott 

kinevezésével kapcsolatos munkaügyi dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Határozati javaslat 3: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (III. 10.) 

önkormányzati határozata kinevezésről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közművelődési kisegítő 

munkakörbe, 2017. március 20. napjától 2018. március 20. napjáig szóló határozott 

idejű munkaszerződéssel Baranyainé Csimszi Diána Segesd, Vörösmarty utca 78. 

szám alatti lakóst nevezi ki. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

szerint havi bruttó 127.500 Ft-ban állapítja meg. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott 

kinevezésével kapcsolatos munkaügyi dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 
 

Határozati javaslat 4: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (III. 10.) 

önkormányzati határozata foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek biztosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csimszi Lászlóné 7562 

Segesd, Rákóczi utca 48. szám alatti lakós 2017. március 20. napjától 2018. március 

20. napjáig, valamint Vidák Gitta 7562 Segesd, Kossuth utca 78. szám alatti 

lakós2017. március 20. napjától 2017. december 20. napjáig a Segesdi Tündérkert 

Óvodában óvodai kisegítő munkakörben történő továbbfoglalkoztatásának költségeit 

(személyi jellegű kiadás, munkaadót terhelő járulék) biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat vitassa meg és hozza meg a 

szükséges döntéseket. 

 

 

Segesd, 2017. február 28. 

 

        Péntek László 

        polgármester 



 


