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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 83/2012. (III. 21.) Kt. határozatban Szabó Loránd polgármester
foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegését állapította
meg, és a polgármesterrel szemben illetményének 12 hónap időtartamra 20%-kal való
csökkentése fegyelmi büntetést szabta ki. A polgármester a fegyelmi határozat
hatályon kívül helyezése iránt keresetet nyújtott be a Szekszárdi Munkaügyi
Bírósághoz.
A Bíróság a per első tárgyalását 2012. szeptember 18-án tartotta. A polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 355 § (1) bekezdés
alapján, ha a felek személyesen vagy képviselőik útján megjelentek, a tárgyalás a felek
megegyezésére irányuló egyeztetéssel kezdődik. A bíróság a tárgyaláson az egyeztetés
keretében a felekkel áttekintette az iratokat, és további iratok benyújtását kérte
alperestől. A felek kérésére a bíróság az egyeztetést nem zárta le, a következő
tárgyalást október 17. napjára tűzte ki. Az egyeztetés lefolytatása kötelező.
Szabó Loránd felperes jogi képviselője október 10-én elküldte – az ajánlati kötöttség
kizárása mellett – felperes egyezségi ajánlatát az alperes önkormányzat jogi
képviselője részére. Szabó Loránd eláll a keresetétől és kéri a per megszüntetését,
amennyiben az önkormányzat a per tárgyát képező fegyelmi határozatot hatályon kívül
helyezi, így a feleknek egymással szemben további igényük nem lenne.
Az egyeztetést kötelező lefolytatni, az egyezségi ajánlatról a képviselő-testületnek kell
döntenie. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület következő ülését a tárgyalás
kitűzött napját követően tartja, a felperesi és alperesi jogi képviselők közösen kérték a
tárgyalás elhalasztását.
Kérem a képviselő-testületet, hogy foglaljon állást Szabó Loránd polgármester
egyezségi ajánlatáról.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2.M.139/2012. számú
munkaügyi perben Szabó Loránd felperes egyezségi ajánlatát elfogadja, és a 83/2012.
(III. 21.) számú határozatát visszavonja.
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