I-4
Készítette: dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. január 15. napján tartandó ülésére
Tárgy: A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetőjének nyugdíjba
vonulásával kapcsolatos döntéshozatal
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője 2020. április 29. napjával
megszerzi a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító 40 éves szolgálati idejét. A
közszolgálati tisztviselők felmentési ideje két hónap, ebből egy hónap időtartamra köteles
felmenteni a munkáltató a jogosultat. Az érintettek részéről az a szóbeli megállapodás
született, hogy a 2019. évi zárszámadást a pénzügyi vezető még elkészíti, amelynek a
képviselő-testület elé történő benyújtásának határideje április 30. napja.
A pénzügyi vezető azzal a kéréssel fordult a munkáltatói jogokat gyakorló jegyzőhöz, hogy
mind a két hónap felmentési idő tekintetében mentse fel a munkavégzés alól.
A feladatok viszonylag zökkenőmentes átadásához legalább 2 hónapig szükséges lenne a
nyugdíjba vonuló és az új és pénzügyi vezető közös munkavégzése, ezért 2020. március 1.
napjától indokolt az új kolléga alkalmazása. A pénzügyi vezető két hónapos munkavégzés
alóli felmentése miatt 4 hónapra kell az új pénzügyi vezető bérét pluszban megtervezni. A
pénzügyi vezető besorolási bére: 46 380 Ft/hó illetményalap x 7 (osztályvezető szorzó) =
324 700 Ft (100 Ft-ra kerekítve)
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
következő határozati javaslat elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy hozzájárul a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal intézményében 2020. március 1.
napjától 4 hónap időtartamra 1 fő plusz létszám alkalmazásához, illetve tervezéséhez.
A szükséges forrás, 1.298.800.- Ft bruttó bér + 17,5 % SZOCHÓ kerüljön beépítésre a 2020.
évi rendes költségvetésbe.
A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert és dr. Kormányos László
jegyzőt az ügyben szükséges intézkedések megtételére.
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