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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

I. 

Schmidt Dezsőné az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Igazgatója 2011. január 15-én betölti az 59. életévét és előrehozott öregségi 

nyugdíjra válik jogosulttá.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)         

30. § (1) bekezdés e) pontja szerint felmentéssel megszüntethető annak a közalkalmazotti 

jogviszonya, aki az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati 

idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb felmentési idejének utolsó napján rendelkezik és 

felmentését írásban kérelmezte. 

Schmidt Dezsőné életkora, és szolgálati ideje alapján a Kjt. 37/B. § (3) bekezdése szerint 

nyugdíjasnak minősül. 

 

A Kjt. 33. §-ának rendelkezése szerint Schmidt Dezsőné, jogviszonya alapján                         

60 nap + 6 hónap felmentési idő illeti meg, a munkáltató legalább a felmentési idő felére 

köteles mentesíteni a munkavégzés alól.  

 

Schmidt Dezsőné írásban jelezte, hogy nyugdíjba kíván vonulni, és kérte közalkalmazotti 

jogviszonyának 2010. augusztus 14-től 60 nap + 6 hónapos felmentési idővel történő 

megszűntetését. 

 

Schmidt Dezsőné közalkalmazotti jogviszonya a felmentési idő 2010. augusztus 14-i kezdő 

időpontja esetén 2011. április 12-én szűnik meg, a munkavégzés alóli kötelező mentesítés 

időpontja pedig 2010. december 14.  

 

Javasolom, a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az Igazgatónő kérésére tekintettel a 

felmentési időn belül 2010. augusztus 14-től 2011. április 12-ig mentesítse a munkavégzési 

kötelezettség alól. 

 

Az intézményvezető hozzájárult felmentésének nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

 

Az Igazgatónő távollétének idejében az intézmény vezetését az SZMSZ szerinti helyettes látja 

el. 
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II. 

 

Schmidt Dezsőné nyugdíjba vonulásával az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói álláshelye megüresedik.  

Fentiekre tekintettel, valamint a Kjt. 20/B. §-át figyelembe véve a pályázatot a kinevezési 

jogkör gyakorlójának kell kiírnia. 

 

A magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezéseket és 

a pályázati feltételeket a Kjt., továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló        

138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.   

 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, valamint Pápa Város Önkormányzatának 

honlapján is meg kell jelentetni. 

 

A Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati 

felhívást az Nemzeti Erőforrás Minisztérium (volt: Oktatási és Kulturális Minisztérium) 

hivatalos lapjában is közzé kell tenni. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (3) bekezdése alapján a fenntartó a 

közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az 

intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek 

(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak a véleményét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet            

12. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nevelőtestület – a pályázatok benyújtására 

meghatározott időpontig – elnökből és két tagból álló bizottságot (előkészítő bizottság) 

választ. Az előkészítő bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a 

nevelőtestület értekezletét (értekezletek helyének kijelölése, időpontjának meghatározása, 

meghívók szétküldése, pályázatok ismertetése, stb.) 

 

A Képviselőtestület az írásba foglalt véleményeket mérlegelve a pályázati határidő lejártát 

követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői 

kinevezésről. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

 

Pápa, 2010. június 22. 

 

        

Dr. Kovács Zoltán sk. 

                 polgármester 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kjt. 30. § (1) bekezdésének e) pontja 

alapján - figyelemmel a 37/B. § (3) bekezdésére – Schmidt Dezsőné az Erkel Ferenc        

Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatójának 

közalkalmazotti jogviszonyát 2011. április 12. napjával felmentéssel megszünteti. 

 

Felmentési ideje: 60 nap+ 6 hónap 

Felmentésének kezdő időpontja: 2010. augusztus 14. 

A munkavégzési kötelezettség alól 2010. augusztus 14-től 2011. április 12-ig mentesül. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony 

megszüntetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:   2010. augusztus 13. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

II. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó 

pályázatot írja ki. 

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

 
 


