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Készítette: Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 24-i ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

ideiglenes intézményvezetői megbízása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Farkas Gyula, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetője nyugdíjazása miatt korábban kérte közalkalmazotti jogviszonya 2020. 

március 14-ével felmentéssel történő megszüntetését. 

A Kjt. 33. § rendelkezik a felmentési időről. A felmentési idő legalább hatvan nap, amely 30 

év közalkalmazotti jogviszony után hat hónappal meghosszabbodik. Farkas Gyula 

közalkalmazotti jogviszonya a számítások szerint meghaladta a 35 évet, ezért hatvan nap és 

további 6 hónap felmentési időre jogosult. A felmentési idő 2019. július 17-én kezdődött és 

2020. március 14-én telik le. 

A Képviselő-testület a felmentési idő felére mentesítette Farkas Gyulát a munkavégzés alól, 

mely 2019. november 16-tól 2020. március 14-ig tart. 

Meglévő szabadságainak egy részét 2019. szeptember 30-tól 2019. november 15-ig veszi 

igénybe, a fennmaradó napokat közalkalmazotti jogviszonya megszűnésekor szabadság-

megváltásként ki kell részére fizetni a munkáltatónak. 

Távollétének időtartamára szükséges megbízni valakit az intézményvezetői feladatok 

ellátására.  

Zipperer Viktort, a Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazott munkavállalóját 

kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul hagyása mellett javasoljuk 

megbízni 2019. október 01-től 2020. március 14-ig az intézményvezetői feladatok ellátására. 

Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül a jogszabályban 

meghatározott  pótlékalap 200 %-ban javasoljuk meghatározni, mely összeg havi bruttó 

40.000,- Ft. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy megbízza 2019. október 01. napjától 2020. március 14. napjáig Zipperer Viktort a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak ellátásával, az eredeti kinevezésében meghatározott munkakörének változatlanul 

hagyása mellett. Vezetői illetménypótlékát a kinevezésében meghatározott illetményén felül 

havi bruttó 40.000,- Ft összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, hogy módosítsa és növelje meg a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárnál a bérelőirányzatot 

2019. évi tartalékalap terhére bruttó 94.000,- Ft összeggel, melyből bér 80.000,- Ft,  



szociális hozzájárulási adó 14.000,- Ft, továbbá a 2020. évi költségvetésbe építse be 2020. 

március 14-ig havi bruttó 40.000,- Ft vezetői pótlékot és az utána fizetendő szociális 

hozzájárulási adót. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. szeptember 20. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                polgármester 

      

 

Ellenjegyezte:  dr. Kormányos László s.k. 

                  jegyző 


