
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2020.  február  27. sz. napirend 

Tárgy: Javaslat Váradi Gizella  Ilona  közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő - 
vezetői megbízásának megszűnésével járó - megszüntetésére 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi - 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi - 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi - 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi - 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi - 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára: - 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjével történt előzetes 
szóbeli egyeztetésre tekintettel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.)  25.  §  (2)  bekezdés a) pontja alapján, javaslatot teszek Váradi Gizella  Ilona 
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére  2020.  július  31. 
napjával, mely napon egyidejűleg a magasabb vezetői megbízása is megszűnik az intézményben. Az 
előterjesztés  1.  számú melléklete tartalmazza a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetése ügyében Váradi Gizella Ilonával megkötésre kerülő munkáltatói megállapodást 
(a továbbiakban: Megállapodás). 

A  Megállapodás  2.)  pontja szerint a munka törvénykönyvérő l szóló  2012.  évi I. törvény  55.  §-ában és 
57.  §-ában foglaltakra tekintettel, Váradi Gizella  Ilona  közalkalmazott  2020.  március  4.  napjától  2020. 
július  31.  napjáig mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. 
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Váradi Gizella  Ilona  ezen időszakban egyidejűleg mentesül az intézményvezető i feladatainak ellátása 
alól is.  A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint, az intézményvezető akadályoztatása esetén, továbbá 
amennyiben az intézményvezetői tisztség ideiglenesen nincs betöltve, az intézményvezető he lyettesitése 
teljes felelősséggel a következő sorrend szerint történik:  1.  általános szakmai intézményvezető-helyettes 
2.  intézményvezető-helyettes.  A  Megállapodás létrejöttével a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központban az intézményvezető helyettesítését  2020.  március  4.  napjától  2020.  július  31. 
napjáig Tar-Bárczy Szilvia általános szakmai intézményvezető-helyettes fogja ellátni, tekintettel az 
SZMSZ előírásaira. 

II. A  beterjesztés indoka 

Váradi Gizella  Ilona  tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselő-testület. Ennek okán a 
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetése az Mötv.  42.  §  2.  pontja 
alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Váradi Gizella  Ilona  közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő — 
vezetői megbízásának megszűnésével járó - megszüntetése a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központban. 

Váradi Gizella  Ilona  intézményvezető illetménye az intézmény  2020.  évi költségvetésében tervezésre 
került.  A  tizenkét havi külön juttatásának összege  9.600.000 Ft,  a munkaadót terhelő járuléka  1.680.000 
Ft,  melyet javaslok az általános működési tartalékról biztosítani.  A  tárgyévre  2020.  év július hó  31. 
napjáig időarányosan megillető rendes szabadság  (24  nap), a  2019.  évrő l áthozott szabadság  (19  nap), az 
összesen megillető  43  nap szabadság megváltása  1.837.272,- Ft (1.563.636,- Ft  +  273.636,- Ft  járulék), 
mely összeg az intézmény költségvetésében az üres álláshelyek bérmegtakarításából biztosítható. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  25.  §  (2) 
bekezdés a) pontja szerint a közalkalmazotti jogviszony megszüntethető közös megegyezéssel. 

A  munka törvénykönyvéről szóló  2012.  évi I. törvény (a továbbiakban:  Mt.) 55.  §  (1)  bekezdés  k)  pontja 
szerint a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól 
a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott időtartamra, melytől az  57.  §  (2)  bekezdése 
szerint a munkavállaló javára a felek megállapodása eltérhet. 

A  képviselő-testület hatáskörét az Mötv.  42.  §  2.  pontja írja elő, miszerint a képviselő-testület 
hatásköréből az intézményvezető i megbízás nem ruházható át. Az Mötv.  50.§-a  alapján a döntéshez 
minősített többség szükséges. 

Melléklet:  
1.  Váradi Gizella Ilonával történő közös megegyezés a közalkalmazotti jogviszonya 

megszüntetéséről 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

1.  Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület..../2020.  (11.27.)  számú 
határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.  Váradi Gizella Ilonával megállapodást köt az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti tartalommal, 
a közalkalmazotti jogviszonya  2020.  július  31.  napjával, közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményben, a 
Kjt.  25.  §  (2)  bekezdés a) pontja alapján, melyre  11.280  ezer Ft-ot biztosít a  „11107-01  Működési 
cél és általános tartalék" cím kiadási, azon belül az általános tartalék előirányzata terhére. 
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a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban az intézményvezető 
helyettesítése  2020.  március  4.  napjától  2020.  július  31.  napjáig, az intézményvezető 
akadályoztatása miatt, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának előírása szerint 
történik. 

3.  felkéri a polgármestert az előterjesztés L melléklete szerinti megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1., 3.  pont esetében:  2020.  március  3., 2.  pont esetében:  2020.  március  4. 

2.  Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület..../2020.  (11.27.)  számú 
határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Váradi Gizella Ilonával kötendő, közalkalmazotti jogviszonya  2020.  július  31.  napjával, közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás fedezetének biztosítása érdekében 
11.280  ezer Ft-tal csökkenti a  „11701-01  Működési cél és általános tartalék" cím kiadási — kötelező 
feladat -‚ azon belül az általános tartalék előirányzatát, és ugyan ezen összeggel megemeli a  „1 1 1 08-
02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím kiadási — önként vállalt feladat - ‚azon 
belül a finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása 
előirányzatát. 

2. megemeli a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  „40102-01  Gazdasági 
szervezet és Központi irányítás" cím bevételi — önként vállalt feladat — , azon belül finanszírozási 
működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és ugyan ezen cím kiadási, 
személyi juttatások előirányzatát  9.600  ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatát  1.680  ezer Ft-tal. 

3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntéseket vegye figyelembe a 
költségvetési rendelet módosításánál. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  és  2.  pont esetében  2020.  február  27., 3.  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Költségvetési 
Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

Budapest, 2020.  február  25. 

Pikó András 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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1.  sz. melléklet 

KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE 
(közös megegyezéssel) 

Mely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 
Budapest,  Baross uta  63-67.;  adószám:  15735715-2-42;  törzskönyvi azonosító szám:  735715; 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01;  képviseli: a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a munkáltatói jogok gyakorlójának 

./2020  (....) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Pikó András 
polgármester) mint Munkáltató (a továbbiakban Munkáltató), valamint 

Váradi Gizella  Ilona  (születési neve: Váradi Gizella  Ilona;  anyja neve: Földes Gizella, születési 
helye, ideje:  Budapest, 1958.08.27;  lakcíme:  2030  Érd, Fügefa  u. 27.;  adóazonosító száma: 
8334753640;  bankszámlaszáma: OTP  Bank 11773085-10901256  ) közalkalmazott (a 
továbbiakban Közalkalmazott) 

(továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen. 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  25.  §  (2)  bekezdés a) pontja alapján 
Közalkalmazottnak a Munkáltatónál  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete  276/2007. (V.24.)  számú határozata alapján létrejött, 
2007.  július hó  1.  napjától fennálló közalkalmazotti jogviszonya  2020.  év július hó  31. 
napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. 

Felek rögzítik, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napjával 
Közalkalmazott vezetői megbízása is megszűnik. 

2. Közalkalmazottnak intézményvezető munkakör szerint megállapított havi  800.000 Ft 
összegű illetményét és ezzel összefüggő egyéb járandóságait  2020.  év július hó  31. 
napjával Munkáltató megszünteti. Figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló  2012.  évi 
I. törvény (a továbbiakban:  Mt.) 55.  §-ában és  57.  §-ában foglaltakra, Közalkalmazott 
2020.  március  4.  napjától  2020.  július  31.  napjáig mentesül a rendelkezésre állási és 
munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, mely időszakra az  Mt. 146.  §  (2) 
bekezdése alapján illetménye illeti meg. 

3. Felek rögzítik, hogy a munkakör, a folyamatban lévő ügyekről szóló tájékoztatás, 
ügyiratok jegyzőkönyvi átadás-átvételének, valamint a sétáló lapon meghatározott 
használati leltári tárgyakkal, számítástechnikai eszközökkel, mobiltelefonnal, vezetékes 
telefonnal stb. való elszámolás teljesítésének határideje:  2020.  év március  3.  napja.  A 
munkáltató felé történő egyéb elszámolási kötelezettsége (különösen sétálólapon 
meghatározott tartozások: cafetéria juttatás időarányos részének visszafizetése, 
mobiltelefonnal, vezetékes telefonnal stb. kapcsolatos fizetési kötelezettség) teljesítésének 
határideje:  2020.  év július  31.  napja. 

4. Közalkalmazottat tárgyévre  2020.  év július hó  31.  napjáig időarányosan megillető rendes 
szabadsága (mely tartalmazza a  2019.  évről áthozott szabadságát is) a közalkalmazott 
számára nem kerül kiadásra.  A 2020.  évre így megállapításra kerülő szabadságát 
(időarányos  43  nap) a Munkáltató az  Mt. 125.  §-a alapján a közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnésére tekintettel megváltja. Teljesítésének határideje:  2020.  év július  31.  napja. 



5. Közalkalmazott havi illetménye változatlanul  800.000 Ft,  melyre munkaviszonya 
megszűnéséig jogosult, amely a mindenkori bérkifizetéssel egy időben kerül kifizetésre a 
Közalkalmazott által megadott bankszámlaszámra.  A  Felek megállapodnak abban, hogy a 
Közalkalmazott ezen havi illetménye alapulvételével további  12  havi, azaz tizenkettő havi 
külön juttatásban részesül jelen megállapodás alapján utólag fizetett járandóság címén a 
jogviszonnyal összefüggő kérdések teljeskörű és végleges rendezése érdekében.  A  külön 
juttatás (megállapodás alapján utólag fizetett járandóság) a jogviszony megszűnését követő 
legkésőbb  5  napon belül kerül kifizetésre Közalkalmazott által a fizetésének átutalása 
céljából megadott bankszámlaszámra. 

6. Munkáltató megkeresi a  Magyar  Államkincstár  Budapest  és  Pest  Megyei Igazgatóságát, 
hogy a Közalkalmazott részére járó illetményt folyósítsa, és a közalkalmazotti igazolást 
adja ki. 

7. Felek kijelentik, hogy különös tekintettel az  5.  pontban említett külön juttatásra 
(megállapodás alapján utólag fizetett járandóságra), a jelen egyezségi megállapodásban 
meghatározottakon kívül (túlmenően) egymással szemben a jelen megállapodás tárgyát 
képező közalkalmazotti jogviszonyból eredően semmilyen jogcímen anyagi és egyéb 
követelésük nincsen, és ilyen követelést egymással szemben a jövőben sem támasztanak. 

8. Jelen megállapodás  2  oldalból és  4  egymással szó szerint mindenben megegyező 
példányban készült, melyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak. 

Kelt:  Budapest, 

Pikes  András Váradi Gizella  Ilona 
polgármester Közalkalmazott 

munkáltató képviseletében 
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