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Készítette: Holecz Andrásné humánpolitikai ügyintéző 

 

 E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 8-i ülésére 

 

Tárgy: Mitykó Mihály kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mitykó Mihály, a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 

alkalmazott munkavállalója, illetve ügyvezetője kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület 

részére, melyben kéri határozatlan időtartamú munkaszerződése és határozott időtartamú 

ügyvezetői megbízási szerződése 2018. május 6. napjával közös megegyezéssel történő 

megszüntetését, azzal az indokkal, hogy 2018. május 7. napjától öregségi nyugdíjat kíván 

igénybe venni, melynek feltétele, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében az igénylés 

napján nem állhat biztosítotti jogviszonyban.  

 

Mitykó Mihály munkaszerződése 2016. június 1-től határozatlan időtartamra munka- és 

termelésszervezői munkakör ellátására vonatkozik, az ügyvezetői feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási szerződése 2017. június 1-től 2019. május 31-ig hatályos. 

 

Tájékozatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Mitykó Mihály munkaviszonya 

megszűnésekor 101 nap szabadságmegváltásra jogosult, melynek összege 918.182,- Ft. Ezen 

összeget a munkaviszony megszűnésekor a rendelkező jogszabályok alapján a dolgozó 

részére ki kell fizetni.  

 

Mitykó Mihály további kérelmet nyújtott be azzal kapcsolatosan, hogy 2018. május 9-től 

munkaviszonyát és megbízási jogviszonyát a korábbi feltételekkel szeretné folytatni. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslatok elfogadására. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul 

ahhoz, hogy Mitykó Mihály, a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit 

Kft. alkalmazott munkavállalója 2016. június 1-től határozatlan időtartamra, munka- és 

termelésszervezői munkakörre megkötött munkaszerződése 2018. május 6. napjával közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 

A képviselő-testület szabadságmegváltásként a munkavállaló 101 napra járó 918.182,- Ft és 

járulékai (13 %), összesen 1.037.545.- Ft kifizetését tudomásul veszi és engedélyezi. A 

képviselő-testület elrendeli fenti összeg támogatáskénti átutalását a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. részére a költségvetési tartalékkeret terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 



Határidő: azonnal 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul 

ahhoz, hogy Mitykó Mihálynak a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 

Nonprofit Kft.-vel 2017. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időtartamra ügyvezetői 

feladatok ellátására megkötött megbízási szerződése 2018. május 6. napjával közös 

megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III.  HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul 

ahhoz, hogy Mitykó Mihályt 2018. május 9-től határozatlan időtartamra a Medgyesegyházi 

Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. a korábbi feltételekkel munka- és 

termelésszervező munkakörben munkaszerződés keretében alkalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

IV.  HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul 

ahhoz, hogy Mitykó Mihályt 2018. május 9. napjától 2019. május 31. napjáig a 

Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. a korábbi feltételekkel 

ügyvezetői feladatok ellátásra megbízási szerződés keretében alkalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. május 07. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                  polgármester 

 

Ellenjegyző: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

              jegyző 


