Csobánkai Polgármesteri Hivatal
Csobánka, Fő út 1.
Szám: Z/25/2018.

Tárgy: KT-határozat közlése

KIVONAT
Készült Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület a határozatot 6 igen, egyhangú szavazattal fogadta el.
Z/25/2018. (III.22.) KT-határozat
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott
munkáltatói jogkörében eljárva - Magyarné Tánczos Klára a Borostyán Természetvédő
Óvoda (2014 Csobánka, Fő út 11.) óvodavezetői munkakört betöltő közalkalmazott Csobánka
Község Önkormányzatánál fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát
a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel 2019. január 30. napjával megszünteti.
A Kjt. 30. § (4) bekezdés szerint 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. Figyelemmel arra, hogy Magyarné Tánczos Klára ezen feltétel megállapításához
szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával igazolta, ezért
a Képviselő-testület kérelmének teljes egészében helyt ad.
A Képviselő-testület nevezett közalkalmazott felmentési idejét a Kjt. 33. § (1) bekezdés és (2)
bekezdés f) pontja alapján 60 nap és további hat hónapban határozza meg.
A felmentés ideje 2018. június 1. napjától 2019. január 30. napjáig tart.
A Képviselő-testület a Kjt. 33. § (3) bekezdés előírása szerint nevezett közalkalmazottat 2018.
szeptember 24. napjától 2019. január 24. napjáig mentesíti a munkavégzés alól.
A Képviselő-testület a 2017. évi és a 2018. évi időarányos rendes szabadságot a felmentés
időtartama alatt adja ki.
A Képviselő-testület nevezett közalkalmazott részére a Kjt. 78. § (4) bekezdése értelmében –
figyelemmel az (1) bekezdés c) pontjában előírtakra – jubileumi jutalomként öt havi
illetményének megfelelő összeget fizet ki.
2. A Képviselő-testület felkéri az egyéb munkáltatói jogot gyakorló polgármestert, hogy ezen
döntéséről a munkavállalót írásban értesítse, felhatalmazva a döntéssel járó további
munkajogi intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a Borostyán Természetvédő Óvoda
jogszabályi működése (óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján
történik az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
- a jelen döntés költségvonzatát az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jelenítse
meg, illetve
- az intézményvezetői pályázati kiírás feltételeinek meghatározása céljából a döntéselőkészítő anyagot állítsa össze.

Határidő: 1. pont 1. bek.. 4-5. bek., 3. pont 1. bek.: 2019. január 30.
1. pont 2. bek., 2. pont: azonnal
1. pont 3. bek.: 2018. június 1.
3. pont 2. bek.: 2018. szeptember 27.
Felelős: 1-2. pont: polgármester
3. pont: jegyző
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