1

2

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… …(… …) önkormányzati határozata
Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervnél foglalkoztatott
intézményvezető és könyvtáros közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszűntetéséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az „Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési
szervnél foglalkoztatott intézményvezető és könyvtáros közalkalmazotti jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszűntetéséről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza.
1.
Vincze Menyhért az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél fennálló
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2015. december 31.
napjával, jelen határozat 1. sz. mellékletében meghatározott tartalmú közös
megegyezéssel megszünteti.
2.
Vincze Menyhérté az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár intézménynél fennálló
közalkalmazotti jogviszonya vonatkozásában javasolja, hogy az intézményvezető, mint a
munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedjen közalkalmazotti jogviszonya 2015. december
31. napjával, jelen határozat 2. sz. mellékletében meghatározott tartalmú közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről.
3. Vincze Menyhért vonatkozásában javasolja, hogy a polgármester, mint egyéb
munkáltatói jogok gyakorlója, a közalkalmazott munkája elismeréseként e határozat 1. sz.
mellékletében meghatározott jutalom megállapítása felől intézkedjen.
4. Vincze Menyhértné vonatkozásában javasolja, hogy az intézményvezető, mint a
munkáltatói jogkör gyakorlója, a közalkalmazott munkája elismeréseként e határozat 2. sz.
mellékletében szerint meghatározott jutalom megállapítása felől intézkedjen.
5. Kötelezettséget vállal arra, hogy az 3-4. pont szerinti jutalom kifizetéséhez szükséges
4.000.000 Ft., azaz négymillió forint pénzösszeget a 2016. évi Könyvári szolgáltatások
és Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kiadási előirányzata
terhére biztosítja.
6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Vincze Menyhért közalkalmazotti jogviszonyának
közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
7. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jutalmakat számfejtsék és 2016. január 5.
napjáig fizessék ki.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Nagy János jegyző
Határozatról értesül:
1. Polgármester
2. Jegyző
3. Intézményvezető
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Határidő: 2016. január 5.

1. sz. melléklet …/…. . (… …) önkormányzati határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
amely létrejött egyrészről az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár (4492 Dombrád, Kossuth utca
60.), mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), másrészről Vincze Menyhért (születési név: Vincze
Menyhért, szül.: Kisvárda, 1961.06.17., anyja neve: Gyüre Erzsébet, lakcím: 4492 Dombrád, Thököly
utca 32., TAJ szám: 023-868-027, adóazonosító jel: 8345002749), mint közalkalmazott (továbbiakban:
Közalkalmazott) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1. A Munkáltató és a Közalkalmazott egybehangzó kijelentéssel megállapodnak abban, hogy a
közöttük fennálló határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyt, a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2015. december
31. napjával, közös megegyezéssel megszüntetik.
2. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Közalkalmazott illetményét legkésőbb 2016. január
5. napon kifizeti, továbbá azzal egyidejűleg a Dombrád Város Képviselőtestület 184/2015. (XI.30.)
számú határozatában meghatározott bruttó 1 980 720,-Ft összegű jutalmat is megfizet
Közalkalmazottnak. A 2014. és 2015. évekre megállapított jutalommal Dombrád Város a
Közalkalmazottnak a település érdekében kifejtett tevékenységét kívánja elismerni. Közalkalmazott
köszönettel fogadja a munkája elismeréseképpen részére megállapított juttatást.
3. Munkáltató és Közalkalmazott egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy 2015. évi időarányosan járó
szabadságát Közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszüntetés napjáig nem vette igénybe,
így 17 nap ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására kerül sor.
4. A Munkáltató és a Közalkalmazott megállapodnak abban, hogy a Közalkalmazott a munkakörét,
valamint a birtokában lévő, a Munkáltató által számára munkavégzés céljából átadott eszközöket,
iratokat legkésőbb az utolsó munkában töltött napig – 2015. december 31-ig - átadja
Munkáltatónak, illetve a Munkáltató által kijelölt személynek.
5. A Munkáltató és a Közalkalmazott egybehangzóan kijelentik, hogy egymással szemben – a jelen
megállapodásban szabályozottakon túlmenően – a közalkalmazotti jogviszonyból származó semmilyen
további igényük nincs, s ilyet a jövőben sem támasztanak. Egybehangzóan kijelentik továbbá, hogy
jelen megállapodás megtámadásának jogáról is lemondanak.
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kjt. és Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.
Dombrád, 2015. ……………………………….
.................................................
Munkáltató

.................................................
Közalkalmazott

A közalkalmazotti jogviszonyom közös megegyezéssel történő megszűntetéséről szóló megállapodást
átvettem és azt, mint akaratommal egyezőt elfogadom.
Dombrád, 2015. ………………………………..
……………………………………..
Közalkalmazott
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2. sz. melléklet …/…. . (… …) önkormányzati határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
amely létrejött egyrészről az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár (4492 Dombrád, Kossuth utca
60.), mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), másrészről Vincze Menyhértné (születési név:
Komlósi Boglárka, szül.: Kisvárda, 1967.11.13., anyja neve: Árokszállási Jolán, lakcím: 4492 Dombrád,
Thököly utca 32., TAJ szám:076-722-147, adóazonosító jel: 8368401305), mint közalkalmazott
(továbbiakban: Közalkalmazott) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1. A Munkáltató és a Közalkalmazott egybehangzó kijelentéssel megállapodnak abban, hogy a
közöttük fennálló határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyt, a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2015. december
31. napjával, közös megegyezéssel megszüntetik.
2. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Közalkalmazott illetményét legkésőbb 2016. január
5. napon kifizeti, továbbá azzal egyidejűleg a Dombrád Város Képviselőtestület 184/2015. (XI.30.)
számú határozatában meghatározott bruttó 797.500,-Ft összegű jutalmat is megfizet
Közalkalmazottnak. A 2014. és 2015. évekre megállapított jutalommal Dombrád Város a
Közalkalmazottnak a település érdekében kifejtett tevékenységét kívánja elismerni. Közalkalmazott
köszönettel fogadja a munkája elismeréseképpen részére megállapított juttatást.
3. Munkáltató és Közalkalmazott egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy 2015. évi időarányosan járó
szabadságát Közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszüntetés napjáig nem vette igénybe,
így …… nap ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására kerül sor.
4. A Munkáltató és a Közalkalmazott megállapodnak abban, hogy a Közalkalmazott a munkakörét,
valamint a birtokában lévő, a Munkáltató által számára munkavégzés céljából átadott eszközöket,
iratokat legkésőbb az utolsó munkában töltött napig – 2015. december 31-ig - átadja
Munkáltatónak, illetve a Munkáltató által kijelölt személynek.
5. A Munkáltató és a Közalkalmazott egybehangzóan kijelentik, hogy egymással szemben – a jelen
megállapodásban szabályozottakon túlmenően – a közalkalmazotti jogviszonyból származó semmilyen
további igényük nincs, s ilyet a jövőben sem támasztanak. Egybehangzóan kijelentik továbbá, hogy
jelen megállapodás megtámadásának jogáról is lemondanak.
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kjt. és Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.
Dombrád, 2015. ……………………………….
.................................................
Munkáltató

.................................................
Közalkalmazott

A közalkalmazotti jogviszonyom közös megegyezéssel történő megszűntetéséről szóló megállapodást
átvettem és azt, mint akaratommal egyezőt elfogadom.
Dombrád, 2015. ………………………………..
……………………………………….
Közalkalmazott
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