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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

A Napközi Otthonos Óvodában nyugdíjazás miatti felmentési időre párhuzamos foglalkoztatáshoz 
hozzájárulás kérelem 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. január  26.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 

      A Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottja 2018. május 05.-én éri el a rá irányadó nyugdíj-
korhatárt. 
Ezen a napon megkezdődhet a 8 hónap felmentési ideje, ami alapján 2019. január 05.-én szűnik 
meg közalkalmazotti jogviszonya. 
A dolgozót 4 hónapra kötelező felmenteni a munkavégzési kötelezettsége alól, mely előtt ki kell 
adni éves szabadságát. 
A KJT. 33.§ (3) bekezdése alapján a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közal-
kalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól, ezért erre az időre (2018.szeptember 01.-től) min-
denképpen szükséges lenne megoldani a dolgozó helyettesítését és annak bérkiadását tervezni a 
2018.évi költségvetésben. 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a napirend megtárgyalására és a párhuzamos foglalkoztatás 
engedélyezésére. 
 
 

Rétság, 2018. január 12. 
 
                                                                             Vincéné Szunyogh Judit s.k. 
                                                                                      óvodavezető 
  
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:- 

3. Jogszabályi háttér:  

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
- a TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
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 4.   Határozati javaslat:   
  

A változat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének ké-
relmét megtárgyalta és engedélyezi 2018. szeptember 01.-től nyugdíjazás miatt felmentési ide-
jét töltő óvónő felmentési ideje felére (4 hónapra) helyettes óvónő alkalmazását és ennek bér-
költségét a 2018.évi költségvetésben kéri tervezni. 
 
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető                                                                                             
 
 

 
B változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda ve-
zetőjének kérelmét és nem engedélyezi 2018. szeptember 01.-től nyugdíjazás miatt felmentési 
idejét töltő óvónő felmentési ideje felére (4 hónapra) helyettes óvónő alkalmazását.  
 
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető                                                                                             
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                            jegyző 

      


