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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. október 24-én tartandó soros nyilvános ülésére 

Varga László falugondnok öregségi nyugdíjazása miatt közalkalmazotti jogviszonya 
megszűntetéséhez 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Varga László falugondnok 2016. október 24-án kelt kérelmében bejelentette a képviselő-
testületnek, mint munkáltató jogkört gyakorló szervnek, hogy 2017. március 31. napjával 
öregségi nyugdíjba kíván vonulni, s egyúttal kérte a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés e.) pontja alapján határozatlan időre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszűntetését, 2017. március 31. 
napjával. 
Varga László falugondnok az öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel 
kapcsolatos feltételeivel rendelkezik. 2016. október 23-án betöltötte 63 életévét.  
 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) –(2) 
bekezdései kimondják: 
„ A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak,  
aki  
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,  
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,  
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév; 
 
(2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki  
a) a születési évének megfelelő - az (1) bekezdésben meghatározott - öregségi 
nyugdíjkorhatárt (a továbbiakban: öregségi nyugdíjkorhatár) betöltötte, és  
b) legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint  
c) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 
5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.” 
 
A Kjt. 33. §-a rendelkezik a felmentési időről az alábbiak szerint: 

 
 (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot  
      nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság  
      esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc      
      nap. 
(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés  
      sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

a) öt év után egy hónappal; 



b) tíz év után két hónappal; 
c) tizenöt év után három hónappal; 
d) húsz év után négy hónappal; 
e) huszonöt év után öt hónappal; 
f) harminc év után hat hónappal 

           meghosszabbodik. 
(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni  
      a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő  
      legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben       
      kell felmenteni. 
 
A felmentési időhöz a közalkalmazotti időt az alábbiak szerint kell számítani. 
1.) tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intézménynél eltöltött idő teljes tartama; 
2.) bármilyen munkahelyen eltöltött idő, ha az utolsó munkahelyre áthelyezéssel került a 
     közalkalmazott. 
3.) a munkaviszony fennállásának az az ideje, amely alatt a közalkalmazott nem végzett 
     munkát (fizetés nélküli szabadság, sorkatonai szolgálat, stb.) az 1.) és 2.) pontokon  
     belül. 
 

Varga László falugondnok 2000. május 1-én került kinevezésre a községi önkormányzatnál, korábbi 
munkaviszonya felmondás a dolgozó részéről jogcímmel szűnt meg. 
Szolgálati ideje felmentési ideje kezdetéig 16 év 6 hó. 
Felmentési ideje a fenti szabály alapján így 5 hónap. 
 
A Kjt. 37. §-a kimondja: 
(1) Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya 

  a) felmentés, 
  b) rendkívüli lemondás, 
  c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében vagy 
  d) a (3) bekezdés szerint szűnik meg. 

(2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére - az egészségügyi okot 
kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor. Nem jár 
továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha  
a) legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak 
minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont],  
b) felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor.  
 
Az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja értelmében 
„(1)  E törvény alkalmazásában  
g) nyugdíjas munkavállaló, aki  
ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),  
gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,  
gc) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 
kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) 
részesül,  
gd) egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,  
ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,  
gf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy  
gg) rokkantsági ellátásban részesül,” 
 



A Kjt.56. § A közalkalmazottat 
        a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap, 
        b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban és a 79/C. §-ban említett   
            munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap alapszabadság illeti            
            meg. 

          57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap  
                        pótszabadság jár.  
 
Varga László falugondnok jelenleg hatályos besorolása B 10, 2017. január 1. napjával B11-be kerül 
átsorolásra. Éves szabadságának mértéke jelenleg 30 nap, átsorolását követően 31 nap, melyből 
időarányosan – felmentéséig - 2017. március 31. napjáig, 8 nap szabadság illeti meg. A szabadságot a 
felmentési idő munkavégzéssel eltöltött ideje alatt kell kiadni, vagy ha arra nincs lehetőség, akkor a 
munkaviszony megszűnésekor pénzben meg kell váltani. 
 
Varga László falugondnok a jubileumi jutalom nyújtásához szükséges szolgálati idővel nem 
rendelkezik. 
  
Határozati javaslat: 
 
…/2016. (X…..) számú képviselő-testületi határozat: 
 
         Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
         elrendeli Varga László falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának 
         felmentéssel történő megszűntetését, a Kjt. 30. § (1) bekezdés d.) pontja alapján, 
         2017. március 31. napjával, 2016.november 1. napja felmentési idő kezdetével.  
 
        A képviselő-testület Varga László falugondnok felmentési idejét 
        5 hónapban állapítja meg, a felmentési idő felére mentesíti a 
        munkavégzés alól.  
 
       A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
       munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 
 
 
Balatonújlak, 2016. október 24. 
 
 

Tüske Gáborné 
polgármester 


