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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 153/2014. (VII. 10.) határozatában
foglaltak alapján megbízta Dr. Balla Györgynét 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig
a Nagyerdei Óvoda (4032 Debrecen, Pallagi út 3.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával.
Dr. Balla Györgyné 2019. január 30. napján kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a
munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyát 2019. december 28. napjával felmentéssel szüntesse
meg tekintettel arra, hogy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és több mint 47 év szolgálati
idővel rendelkezik, melyből közel 46 év közalkalmazotti jogviszonynak minősül.
Dr. Balla Györgyné kérelmében a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt ülés
tartását.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1)
bekezdés d) pontja alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor
szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő
kezdetének napján nyugdíjasnak minősül.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 294. § (1) bekezdés
ga) pontja alapján nyugdíjasnak minősül, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdése szerint
öregségi teljes nyugdíjra jogosult, aki
a) a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és
b) legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.
Dr. Balla Györgyné az Mt. 294. § (1) bekezdés ga) pontja alapján nyugdíjasnak minősül, tekintettel
arra, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és a jogszabályban előírt szükséges
szolgálati idővel rendelkezik, így közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszüntethető.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 41. § (7) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § c)
pontja alapján a magasabb vezető felett a munkáltatói jogkört Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja, ezért a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő
megszüntetése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A fentiek alapján javaslom, hogy Dr. Balla Györgyné felmentésére az alábbiak szerint kerüljön sor:
A Kjt. 33. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazott felmentése esetén a felmentési idő legalább
hatvan nap, azonban a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdés
f) pontja értelmében a hatvan napos felmentési idő harminc év közalkalmazotti jogviszonyban
töltött idő után hat hónappal meghosszabbodik.
A Kjt. 33. § (3) bekezdése szerint a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a
közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. Ezen időtartam legalább felében a
közalkalmazottat a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell mentesíteni a munkavégzési
kötelezettség alól.
Dr. Balla Györgyné 2019. december 28. napjával kérte a közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel
történő megszüntetését. A 60 nap + 6 hónapos felmentési idővel számolva felmentési ideje 2019.
április 30. napjától kezdődik és 2019. december 28. napjáig tart.

A felmentési idő felére mentesül a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli mentesítés időpontjának
pontos meghatározása – a közalkalmazott kérésének figyelembevételével – a Mötv. 67. § (1)
bekezdés g) pontja alapján a polgármester egyéb munkáltatói jogkörébe tartozik.
A Kjt. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerint nem jár végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb
a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.
Dr. Balla Györgynének a felmentési ideje alatt, 2019. július 31-én a magasabb vezetői megbízása
lejár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (6) bekezdése, valamint a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetősége van arra, hogy
a korábban legalább két ciklust (azaz legalább 10 évet) intézményvezetőként dolgozó pedagógust
címzetes igazgatói címben és pótlékban részesítse, ha intézményvezetői megbízásának lejártát,
vagy megszűnését követően továbbra is a korábban általa vezetett intézményben marad
alkalmazásban. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt
százaléka.
Dr. Balla Györgyné több mint 35 éve a Nagyerdei Óvoda óvodapedagógusa, 1994. augusztus 1.
napjától az intézmény magasabb vezetője. Több évtizedes pedagógus munkáját mindvégig
kimagasló szakmai színvonalon, a pedagógus pálya iránti mély elhivatottsággal, fáradhatatlanul,
lelkiismeretesen végezte. Mesterpedagógusként és szakértői tevékenységet végző
intézményvezetőként értékteremtő és példamutató szerepet vállalt az óvodai nevelés
módszertanának fejlesztésében a pedagógusok munkájának támogatásában. 5 cikluson átívelő
kiemelkedő intézményvezetői tevékenységének elismeréseként 2019. augusztus 1. napjával
címzetes igazgatói cím adományozását és az ezzel járó pótlék megállapítását javaslom Dr. Balla
Györgyné részére.
Dr. Balla Györgyné intézményvezetői pótléka bruttó 73.080 Ft, amelynek alapján a címzetes
igazgatói pótlék bruttó összege – a közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig – 18.270 Ft-ot
jelentene havonta.
Dr. Balla Györgyné magasabb megbízásának megszűnésére tekintettel az intézmény magasabb
vezetői beosztásának ellátására a Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a későbbiekben pályázatot kell
kiírni.
Figyelemmel arra, hogy 2019. július 31. napján további 11 óvoda vezetőjének jár le a magasabb
vezetői megbízása és másik 2 óvodavezető jelenleg a felmentési idejét tölti, javaslom, hogy a
Nagyerdei Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás
valamennyi pályáztatással érintett óvoda pályázati kiírását tartalmazó előterjesztésben 2019
márciusában kerüljön a Közgyűlés elé döntésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 42. §
2. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontja, az 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2)
bekezdése, a 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés ga) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény
30. § (1) bekezdés d) pontja, a 33. § (1) bekezdése, a (2) bekezdés f) pontja és a (3) bekezdése,
a 2011. évi CXC. törvény 69. § (6) bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1)
bekezdése alapján, figyelemmel a 153/2014. (VII. 10.) határozatban foglaltakra
1./ Dr. Balla Györgynének a Nagyerdei Óvoda magasabb vezetőjének határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát – kérelmére – öregségi nyugdíjjogosultságára tekintettel 2019.
április 30. napjától számított 60 nap + 6 hónapos felmentési idővel 2019. december 28. napjával
felmentéssel megszünteti és a felmentési idő felére a munkavégzés alól mentesíti.
2./ Dr. Balla Györgyné részére 2019. augusztus 1. napjával címzetes igazgatói címet
adományoz, és a címzetes igazgatói pótlék havi összegét bruttó 18.270 Ft-ban állapítja meg.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ ponttal kapcsolatos munkáltatói
intézkedést készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért a polgármester
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a Nagyerdei Óvoda magasabb
vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról szóló közgyűlési előterjesztés
elkészítéséről és a Közgyűlés elé terjesztéséről.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. február 1.
Dr. Papp László
polgármester

