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Tárgy:  Békési Kistérségi Iskola igazgatói álláshelye Sorszám: IV/7 

Előkészítette: Sápi András 
Igazgatási Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az SZMSZ 12. 
§ (4) bekezdés b) pontja alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. április 28-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békési Kistérségi Iskola igazgatója 2011.03.25-én írásban kérte közalkalmazotti 
jogviszonya és vezetői megbízása 2011. augusztus 31. napjával történő megszüntetését. A 
képviselő-testület 108/2011. (III.31.) számú határozata 1. pontjában a kérelemnek megfelelően 
döntött.  

A 2011. évi 32. számú Magyar Közlöny március 25-én jelent meg, de csak április 4-én jutott 
el hozzánk, melyben az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXX. 
törvény 15. §-a a kérelemben és a döntésben foglaltakat is módosította. 

A jogszabály-módosítás lényege, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdése szerinti [40 év munkaviszonnyal rendelkező nő] nyugellátásra 
jogosultak esetében a munkaviszony felmentéssel is megszüntethető. 

A jogszabály megjelenése és a helyi döntés keresztezte egymást, így Farkas Lászlóné 
igazgató új, a módosított jogszabálynak megfelelő kérelmet nyújtott be nyugdíjba vonulása 
tárgyában. 

A kérelemben  
1. Munkaviszonya felmentéssel történő megszüntetését kéri. 
2. Magasabb vezetői (igazgatói) megbízása közös megegyezéssel történő visszavonását 

kéri 2011. augusztus 15-i hatállyal. 
 

A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó új kérelem teljesítéséhez a korábbi e tárgyban 
hozott határozat visszavonására van szükség. A munkaviszony megszűnése eszerint a következő 
tanéven belülre esne, de abban Igazgató Asszonnyal egyetértettünk, hogy az új igazgató kinevezése 
tanév közben nem szerencsés. Emiatt a vezetői megbízás visszavonásának időpontjára külön 
kérelem született, hogy eredeti határozatunk 2. pontja (az új igazgató 2011. szeptember 1-jétől 
történő kinevezése) érvényben maradhasson. 

Úgy gondoljuk, méltánytalan lenne egy a döntés időpontjában már hatályban lévő, csak még 
nem ismert jogszabály figyelmen kívül hagyása, ezért Farkas Lászlóné módosított kérelmének 
elfogadását javaslom az alábbiak szerint. 

 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Lászlóné, Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről szóló 108/2011. (III.31.) sz. határozata 
1. pontját hatályon kívül helyezi. 
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2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Farkas Lászlóné, Békési Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatója munkaviszonyát 2011. május 1-jével kezdődő felmentési idővel 2011. 
november 30. napjával megszünteti. Magasabb vezetői megbízását közös 
megegyezéssel 2011. augusztus 15-ével visszavonja. 

 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2011. április 21. 

 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 
Pénzügyi ellenjegyző 


