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Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőjének kérelme 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Farkas Gyula, a Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője 

kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. Tájékoztat arról, hogy 2019. július 17-én betölti 

az öregségi nyugdíjkorhatárt és egyben kéri közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő 

megszüntetését.  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló (továbbiakban: Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 30. § 

(1) bekezdés d) pontja előírja, hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel 

akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg a felmentési idő 

kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. 

A Kjt. 33. § rendelkezik a felmentési időről. A felmentési idő legalább hatvan nap, amely 30 

év közalkalmazotti jogviszony után hat hónappal meghosszabbodik. Farkas Gyula 

közalkalmazotti jogviszonya a számítások szerint meghaladta a 35 évet, ezért hatvan nap és 

további 6 hónap felmentési időre jogosult. A felmentési idő 2019. július 17-én kezdődik és 

2020. március 14-én telik le. 

A munkáltatónak lehetősége van a felmentési idő teljes időtartamára mentesíteni a 

közalkalmazottat a munkavégzés alól, viszont legalább a felmentési idő felére köteles azt 

megtenni kívánságának megfelelő időben. Farkas Gyula – amennyiben nem mentesítik a 

munkavégzés alól a felmentés teljes időtartamára – 2019. november 16-tól 2020. március 14-

ig kérte munkavégzés alóli mentességét. Az önkormányzati intézményeknél a korábbi 

gyakorlat az volt, hogy a közalkalmazottakat a felmentési idő felére mentesítették a 

munkavégzés alól. Esetében ez azt jelentené, hogy 2019. július 17-től 2020. március 14-ig 

felmentését tölti, viszont a munkavégzés alól 2019. november 16-tól 2020. március 14-ig 

mentesülne.  

A felmentés teljes időtartamára, azaz 2020. március 14-ig jár a szabadság, ami az előző 

évekről áthozott és ki nem vett szabadságnapok számával 101 nap. A szabadság kiadható a 

felmentés azon időtartama alatt, amikor a közalkalmazott kötelezve van a munkavégzésre, 

azaz 2019. július 17-től 2019. november 15-ig. A ki nem adott szabadságokat a 

közalkalmazotti  jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. Amennyiben a munkáltató nem 

adja ki a szabadságot, úgy megszűnésekor 1.329.068,- Ft szabadságmegváltást kell részére 

kifizetni.   

A kjt. 78. §-a rendelkezik a jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatosan. Előírja, 

amennyiben a közalkalmazott a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül továbbá 

legalább harmincöt év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves 

közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki 

kell fizetni.  



Farkas Gyula közalkalmazotti jogviszonya megszűnésekor 36 év 3 hónap 22 nap 

közalkalmazotti jogviszonnyal fog rendelkezni, ami a jogszabályt figyelembe véve 40 éves 

jubileumi jutalomra jogosítja, mely öthavi illetményének megfelelő összeg.  

A jubileumi jutalom számításakor a kinevezési okiraton szereplő illetményt kell a számítás 

alapjául venni, amely tartalmazza a garantált illetményt és a további szakképesítések után a 

Kjt. 66.§ (2)-(3)-(4) bekezdéseiben meghatározott illetményrészt, de nem tartalmazza a 

kötelező vagy adható pótlékokat és a helyettesítési díjakat. Esetében a jogviszonya 

megszűnésekor bruttó 1.084.500,- Ft jubileumi jutalmat kell kifizetni. 

 

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

döntéshozatalra. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hozzájárul Farkas Gyula, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetője 2020. március 14-ével közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel 

történő megszüntetéséhez. Felmentési ideje 2019. július 17-ével kezdődik és 2020. március 

14-én telik le. A munkavégzés alól mentesül 2019………….től 2020. március 14-ig. 

………nap szabadságát 2019………………-től……………….-ig kiadja / közalkalmazotti 

jogviszonya megszűnésekor szabadságmegváltásként kifizeti.  

A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően részére öthavi 

illetményének megfelelő jubileumi jutalom kifizetéséhez hozzájárul a jogviszony 

megszűnésekor.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 
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