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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2017. szeptember 21-i ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 
  

 

 

 

 

 

Tárgy:   Sipos Ernő Tamásné intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 

 megszüntetése nyugdíjazás miatt 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 
 

Az előterjesztést megtárgyalta:   

   Humán Erőforrás Bizottság 

                           Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 Bérczes Beáta   Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva  

 jogi előadó  aljegyző   jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Sipos Ernő Tamásné a Ringató Bölcsőde intézményvezetője 2017. november 1-jével igénybe 

kívánja venni a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § 

(2a) bekezdés a) pontjában szabályozott, 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető öregségi 

teljes jogú nyugdíjat. A nyugdíj igénybevételéhez szükséges szolgálati idő megszerzését a 

nyugdíj-biztosítási szerv határozatával igazolta.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. § 

(4) bekezdése a következőket mondja ki: „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 felmentési időre vonatkozóan a Kjt. 33. § (1) bekezdése rögzíti, hogy felmentés esetén a 

felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. 

A Kjt. 33. § (2) bekezdése szerint: „Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak 

meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti 

jogviszonyban töltött… 

f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik.” 

A Kjt. 33. § (3) bekezdése szerint: „A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a 

közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a 

mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és 

részletekben kell felmenteni.” 
 

Fentieket figyelembe véve Sipos Ernő Tamásné 2017. november 1. - 2018. június 30. között 

felmentését tölti, mely időszakból a munkáltató négy hónap időtartamra (2018. március 1. - 

2018. június 30.) mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.  
A Ringató Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a felmentés és 

távollét idejére az intézményvezető Juhászné Kondrik Katalin kisgyermeknevelőt javasolja 

megbízni a vezetői feladatok ellátásával. 
 

A Ringató Bölcsőde megüresedő magasabb vezetői álláshelyére vonatkozó pályázati 

felhívást, a fent leírtak figyelembe vételével, a 2018. februári képviselő-testületi ülésre 

készítjük elő. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy a fentiekben leírtak alapján hozza meg döntését Sipos Ernő Tamásné 

felmentéséről!  

 

 

Várpalota, 2017. szeptember 5.  

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester  
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-i ülésén meghozta 

a következő határozatot: 

 

 

… /2017. (IX.21.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Sipos Ernő Tamásné (sz.: Zirc, 

1960.06.21., an.: Benedek Eszter) Várpalota, Zrínyi Ilona u. 1. szám alatti lakos kérésére, 

a Ringató Bölcsődében fennálló közalkalmazotti jogviszonyát 2018. június 30. nappal 

felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdete 2017. november 1. napja. A 

munkavégzési kötelezettség alól 2018. március 1-től 2018. június 30-ig mentesíti.  

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Sipos Ernő Tamásné magasabb vezetői 

megbízása – a közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének napján – 2018. június 30-án 

megszűnik. 

3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Ringató  Bölcsőde biztonságos működése 

érdekében a vezetői feladatok ellátása az SzMSz szerinti helyettesítés szerint történik, így 

ezen feladatokat Juhászné Kondrik Katalin kisgyermeknevelő látja el Sipos Ernő Tamásné 

felmentése, távolléte idejére. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Campanari-Talabér Márta polgármestert, hogy a 

jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester  

Végrehajtásban közreműködik:  

 Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 
 

 

 

Várpalota, 2017. szeptember 21. 

 

 

 Campanari-Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva 

            polgármester jegyző  

 

 


