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Száma:…………/2015.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Ferenczi Lászlóné közalkalmazott felmentése iránti kérelme elbírálására

Tisztelt Képviselő-testület!

Ferenczi Lászlóné 4492 Dombrád, Ószőlő út 9. szám alatti lakos-közalkalmazott azzal a
kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdés rendelkezése alapján,
közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntetni szíveskedjenek. A kérelmében
előadta, hogy felmentési ideje leteltekor megfelel az 1997. évi törvény 18. § (2a) bekezdés a)
pontjában foglalt feltételeknek. Kéri továbbá, hogy felmentési ideje második felére eső időben
a képviselő-testület munkavégzés alól felmenteni szíveskedjen. Csatolta kérelméhez a
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság szolgálati idő elismerés kimutatását.
A kérelem előterjesztésének időpontját figyelembe véve megállapítható, hogy az annak
alapjául szolgáló Kjt. 30. § (4) bekezdése a kérelmet előterjesztő közalkalmazotti
jogviszonyával összefüggő, a Dombrádért Együtt Közművelődési, Könyvtár,- és
Intézményműködtető, Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal létrejött továbbfoglalkoztatásra irányuló megállapodás alapján
folyamatban lévő eljárásra tekintettel nem alkalmazható. A közalkalmazott kérelme
ugyanis 2015. november 30-án, az átadásról szóló tájékoztatást követő negyedik napon
érkezett.
A Kjt. 25/C. § (1)-(2) bekezdése szerint, ha a 25/A. § (2) bekezdése szerinti időpont, azaz
a tájékoztatás időpontját megelőzően tett jognyilatkozat alapján, de – a felmentési idő
tartama miatt – az átadást követően kerülne megszüntetésre a jogviszony, akkor a
közalkalmazott esetében a 25/A. és a 25/B. §-okat nem kellene alkalmazni, az átvevőnél
munkavégzési kötelezettség nem terhelné, és legkésőbb az átadás időpontjában ki kellene
fizetni az őt az átadás időpontjától a jogviszony megszűnéséig járó díjazást is.

Ebből az következik, hogy az átadásról szóló tájékoztatást követően előterjesztett
kérelem esetén a fenti eljárás nem alkalmazható. A közalkalmazott esetében tehát
változatlanul irányadó 25/A. § (5) bekezdése, így amennyiben a tájékoztatástól számított 15
napon belül nem kéri a továbbfoglalkoztatást, az átadás időpontjában megszűnik a
közalkalmazotti jogviszony.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… …(… …) önkormányzati határozata
Ferenczi Lászlóné közalkalmazott felmentése iránti kérelme elbírálásáról

A Képviselő-testület
Ferenczi Lászlóné 4492 Dombrád, Ószőlő út 9. szám alatti lakos-közalkalmazottnak az
előterjesztés szerint ismertetett felmentése iránti kérelmét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva
e l u t a s í t j a.
A közalkalmazott ezen intézkedés ellen érdekei érvényesítése érdekében a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 285. § értelmében munkaügyi
vitát kezdeményezhet. A keresetlevelet az Mt. 287 §. (1) bekezdése értelmében a Nyíregyházi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet
előterjeszteni.
Indokolás
A képviselő-testület a közalkalmazott kérelmét megvizsgálta, és megállapította, hogy a
kérelemben hivatkozott Kjt. 30. § (4) bekezdése jelen körülmények között nem
alkalmazható. Dombrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanis a 174/2015.
(XI.26.) önkormányzati határozatában feladat-ellátási megállapodás létrehozásáról döntött. A
megállapodás alapján az Önkormányzat, mint munkáltató azon tevékenysége, melynek
keretében a közalkalmazottat foglalkoztatják, az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató
számára kerül átadásra. A fenti körülményre tekintettel a Kjt. 25/A. § (1) bekezdése
alapján a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Az
érintett közalkalmazottak részére a Polgármester 2015. november 26. napján, a Kjt. 25/A. §
(2) bekezdésének megfelelően tájékoztatást nyújtott. A tájékoztató gyűlésen a kérelmet
előterjesztő közalkalmazott is jelen volt, kérelmét pedig az ezt követő negyedik napon, 2015.
november 30-án terjesztette elő.
A Kjt. 25/C. § (1)-(2) bekezdése szerint, ha a 25/A. § (2) bekezdése szerinti időpont, azaz
2015. november 26. napján megtartott tájékoztatás időpontját megelőzően tett
jognyilatkozat alapján, de – a felmentési idő tartama miatt – az átadást követően kerülne
megszüntetésre a jogviszony, akkor a közalkalmazott esetében a 25/A. és a 25/B. §-okat nem
kellene alkalmazni, az átvevőnél munkavégzési kötelezettség nem terhelné, és legkésőbb az
átadás időpontjában ki kellene fizetni az őt az átadás időpontjától a jogviszony megszűnéséig
járó díjazást is.
Ebből az következik, hogy az átadásról szóló tájékoztatást követően előterjesztett
kérelem esetén a fenti eljárás nem alkalmazható. A közalkalmazott esetében tehát
változatlanul irányadó 25/A. § (5) bekezdése, így amennyiben a tájékoztatástól számított 15

napon belül nem kéri a továbbfoglalkoztatást, az átadás időpontjában megszűnik a
közalkalmazotti jogviszonya.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Határozatról értesül:
1. Kérelmező
2. Irattár

Határidő: 2015. december 11.
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ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
Karácsonyi csomag ajándékozására

Tisztelt Képviselő-testület!
A településen hagyománya van a karácsonyi csomag ajándékozásának. A Képviselőtestület 2015. évi költségvetése elfogadásakor úgy döntött, hogy a karácsonyi csomag
biztosítását kiadásként tervezi.
Az önkormányzat évről–évre a Coop Zrt.-től vásárolja az élelmiszercsomagot, és a hivatal
dolgozói a tulajdonunkat képező gépjárművekkel kiszállítják a településen található minden
lakásba.
A Coop Zrt. 1200 család részére 5.000,- Ft értékben adott árajánlatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2015. december 10.
Tisztelettel:

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./…. (… …..)
önkormányzati határozata
Karácsonyi csomag ajándékozásáról
A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta a karácsonyi csomag ajándékozásáról szóló előterjesztést.
2. A Dombrádi Coop Zrt-től a településen élő 1200 család részére 5.000,- Ft értékű
karácsonyi csomagot rendel.
3. A karácsonyi csomag vásárlásához szükséges 6.000.000,- Ft összegű pénzösszeget az
önkormányzat 2015 évi költségvetése egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások előirányzat terhére biztosítja.
4. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

