Előterjesztés
Tárgy: Peresztegi Lajosné konyhai kisegítő, közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetése
Tisztelt Képviselő-testület!
Peresztegi Lajosné Tengelic Petőfi u.69. szám alatti lakos 2013. október 1-jén kérte
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését nyugdíjazására tekintettel.
Kérelmező, a becsatolt, előzetes szolgálati idő elismerésről szóló határozatot alapul véve
2014. április hónapjában 40 év szolgálati jogviszonnyal fog rendelkezni, ami nyugdíj ellátásra
jogosítja.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 18.§. (2a) bekezdése kimondja:
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év
jogosultsági idővel rendelkezik és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes
nyugdíjat megállapítják biztosítással járó jogviszonyban nem áll.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 30.§.(4) bekezdése alapján a közalkalmazotti
jogviszonyt felmentéssel kell megszüntetni, ha a társadalombiztosításról szóló törvény
18.§.(2a) bekezdésben foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő
közalkalmazott kérelmezi.
Peresztegi Lajosnét a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján 7 havi felmentési
idő illeti meg. A felmentési idő kezdete 2013. október 1. vége 2014. április 30.A munkáltató
legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni. A munkavégzés alóli
felmentésről a közalkalmazottal egyeztetés történt.
Erre tekintettel javasolom a képviselő-testületnek Peresztegi Lajosné közalkalmazotti
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését és a munkavégzés alól 2014. január 17től történő mentesítését. Kérelmező kérte felmentési ügyének zárt ülésen történő
megtárgyalását.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
Tengelic 2013. október 14.
Gáncs István
Polgármester
Határozati javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Peresztegi Lajosné (sz: Kapás Gyöngyi
Szekszárd 1955.08.22. an: Balogh Rozália ) konyhai kisegítő, közalkalmazotti jogviszonyát
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.25.§.(2) bekezdés e) pontja,
valamint a 30.§.(4) bekezdés alapján felmentéssel megszünteti, tekintettel arra, hogy
nyugdíjasnak minősül.
A felmentés kezdetének időpontja 2013. október 1.
A jogviszony megszűnésének időpontja 2014. április 30.
A képviselő-testület Peresztegi Lajosnét a felmentési idő ( Kjt.33.§.(2) bek. e, pont szerinti 7
hónap felére, 2014. január 17-től 2014. április 30-ig a munkavégzési kötelezettség alól
mentesíti.
Határidő: közlésre azonnal, valamint 2014. április 30.
Felelős: Gáncs István polgármester

