
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. július 8.

Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetője jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető
Meghívott: Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ vezetője 2400 

Dunaújváros, Erkel kert 23.

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 07.
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az Egészségmegőrzési Központ vezetője Kleinné Németh Judit 2021.06.25. napján kelt
levelében kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, tekintettel
arra, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)
bekezdésében foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági idővel rendelkezik,
ezért szeretne nyugdíjba vonulni. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám:3518-      /2021.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: --------
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:2021.07. Ellenőrzés dátuma: 2021.07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T
az Egészségmegőrzési Központ vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel

történő megszüntetésére

Tisztelt Közgyűlés!

I. Előzmények:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2018. (IX.20.) határozatával (1. számú
melléklet)  döntött  az  Egészségmegőrzési  Központ  (2400 Dunaújváros,  Erkel  kert  23.)
intézmény  vezetőjének  megbízásáról,  melyben  Kleinné  Németh  Juditot  jelölte  meg  a
vezetői  pályázat  nyerteseként  2018.  október  1.  napjától  2023.  szeptember 30.  napjáig
terjedő határozott időtartamra.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény elfogadásával Kleinné
Németh  Judit  határozatlan idejű közalkalmazotti  jogviszonya 2021.  március  1.  napjától
határozatlan idejű teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult át.  Az
egészségügyi szolgálati munkaszerződés 2021. február 28-án aláírása került (2. számú
melléklet).

Kleinné Németh Judit  2021.  06.  25.  napján kelt  levelében (3.  számú melléklet)  kérte
jogviszonyának  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetését,  tekintettel  arra,  hogy  a
társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  18.  §  (2a)
bekezdésében foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági idővel rendelkezik
- melyet a Fejér Megyei Kormányhivatal által kiállított  igazolással (4. számú melléklet)
igazolt - ezért szeretne nyugdíjba vonulni.

II. Vonatkozó jogszabályok:

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  (a továbbiakban: Mt.) 64. § (1)
bekezdése alapján
A munkaviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel,
b) felmondással,
c) azonnali hatályú felmondással.
(2)  A  megszüntetés  okának  az  indokolásból  világosan  ki  kell  tűnnie.  A  megszüntető
jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja.

Az  Mt.  80.  §  (1)  bek.  szerint  a  munkavállaló  munkaviszonya  megszüntetésekor
(megszűnésekor)  munkakörét  az  előírt  rendben  köteles  átadni  és  a  munkáltatóval
elszámolni.  A  munkakörátadás  és  az  elszámolás  feltételeit  a  munkáltató  köteles
biztosítani.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény (a
továbbiakban: Mötv.)
41. § (6) és (7) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:
6)  A  képviselő-testület  a  feladatkörébe  tartozó  közszolgáltatások  ellátására -
jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti  gazdálkodó szervezetet  (a  továbbiakban:  gazdálkodó szervezet),
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat,
továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem



rendelkező szervezettel.
(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz -
kinevezi az intézmény vezetőjét.

Az  Mötv.  19.  §  a)  pontja  szerint  a  képviselő-testület,  közgyűlés,  valamint  a
polgármester hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetői megbízás joga  - a
megyei közgyűlés elnökének választása kivételével -  magában foglalja a felmentés, a
megbízás visszavonásának jogát;

Az Mötv 42. § 2. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás.

Mivel  az  intézményvezetők  tekintetében  a  munkáltatói  jogokat  a  közgyűlés  gyakorolja
ezért  az  intézményvezető  jogviszonyának  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséhez való hozzájárulásról a közgyűlés dönt.

Az Mötv. 46. § (1) és (2) bekezdés szerint:
(1) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(2) A képviselő-testület
b)  zárt  ülést  tart  az  érintett  kérésére  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

Mivel az érintett nem kérte kérelme zárt ülésen való tárgyalását, ezért az előterjesztés a
közgyűlés nyílt ülésén kerül megtárgyalásra.

A bizottságok véleményeit a bizottsági elnökök szóban ismertetik a közgyűlésen.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2021. (VII.   8  .) határozata  
az Egészségmegőrzési Központ vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel

történő megszüntetéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egészségmegőrzési
Központ  vezetője,  Kleinné  Németh  Judit  intézményvezető  egészségügyi  szolgálati
jogviszonyának  2021.  augusztus  15.  napjával  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséhez hozzájárul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  közös  megegyezéssel  történő
megszüntetéséről szóló, jelen határozat mellékletét képező megállapodást írja alá.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  tájékoztatja  Kleinné
Németh  Judit  intézményvezetőt,  hogy a Munka törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.
törvény  80.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  szerint  jogviszonya  megszűnésekor



munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert
jelen határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
  a személyügyi osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére:
                 -  2021. július 8.
                 a megállapodás aláírására:

                     -  2021. július 9.

Dunaújváros, 2021. július 8.

            Tóth Kálmán s.k. Dr. Székely Károly s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi                        a szociális, egészségügyi és lakhatási
           bizottság elnöke bizottság elnöke












