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Tisztelt Képviselő-testület!
Vida János, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amelyben közalkalmazotti jogviszonyának
2010. december 31. napjával felmentéssel történő megszüntetését kéri. (Kérelem és a
szolgálati idő megállapításáról szóló határozat a mellékletben olvasható.)
Vida János 2010. március 5. napján betöltötte 62. évét, és ezzel elérte a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt is. 43 év és 7 hónap közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkezik, így a jogszabályban előírt szolgálati időt igazolni tudja.
Írásban benyújtott kérelme alapján 2010. december 31. napjával kéri közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetését, és a munkavégzés alóli felmentés időszakát a
felmentés utolsó 4 hónapjában, 2010. szeptember 1. és december 31. között kéri
megállapítani.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének feltételeit, amelynek 30. § (1) d) pontja
szerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti
meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő
kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. A közalkalmazotti jogviszony esetében a
dolgozó akkor minősül nyugdíjasnak, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idővel rendelkezik.
Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem
haladhatja meg. A hatvan napos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. A munkáltató legalább a felmentési
idő felére, a dolgozó kívánságának megfelelő időben és részletekben köteles a
közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól.
Vida János intézményvezetői megbízása 2010. július 31. napjával jár le, kérése alapján
a felmentési idő munkavégzéssel töltött részében az intézmény vezetésével és
képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása biztosított, és az augusztus 1. napjától
beiktatásra kerülő intézményvezető számára a nyári szünet utolsó hónapjában át tudja
adni a folyamatban lévő feladatokat.
A jogszabályi rendelkezések értelmében Vida János igazgató közalkalmazotti
jogviszonya, tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíjhoz szükséges életkori és
szolgálati feltételekkel rendelkezik, felmentéssel megszüntethető. Felmentési ideje
nyolc hónap, kérésének megfelelően a munkavégzés alóli mentesítés időszaka a
felmentési idő utolsó 4 hónapjában, 2010. szeptember 1. és december 31. közti
időszakra állapítható meg.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vida János
igazgató kérését, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
30. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján közalkalmazotti
jogviszonyát 2010. december 31. napjával felmentéssel megszünteti.
Felmentési idejét 2010. május 1-jével kezdődően nyolc hónapban állapítja meg, és
kérésének megfelelően 2010. szeptember 1. és 2010. december 31. közti időszakban a
munkavégzés alól mentesíti.
Határidő: 2010. december 31. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséből adódó
dokumentumok kiadásáért
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