ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. július 24-i rendkívüli
ülésére

Tárgy: Schrenk Istvánné védőnő munkaügye.

Tisztelt Képviselő-testület!
Schrenk Istvánné iskola védőnő az előterjesztés mellékletét képező levélben jelezte, hogy
2008. szeptember 10.-én jogosulttá válik előrehozott öregségi nyugdíj megállapítására, mert
betölti 57. életévét és 38 év munkaviszonnyal rendelkezik.
Schrenk Istvánné 1972. augusztus 01.-től dolgozik védőnőként városunkban. Nevezett élni
szeretne a jogszabály adta lehetőséggel, és előrehozott öregségi nyugdíjat szeretne igénybe
venni.
A vonatkozó jogszabályok szerint a tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie, hogy
biztosítja-e Schrenk Istvánné számára 2008. szeptember 10-től a 60 nap és 6 hónap felmentési
időt, és eltekint-e a felmentési idő fele alatti munkavégzési kötelezettségtől.
Az eddigi gyakorlat szerint a nyugdíjba vonuló közszolgálati dolgozókat a felmentési idő alatt
a munkavégzési kötelezettség alól felmentettük.
Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület nem járul hozzá Schrenk Istvánné
munkaviszonyának felmentéssel történő megszűnéséhez a munkaviszonya közös
megegyezéssel szűnik meg, így nem lesz jogosult a 40 év munkaviszony után járó jubileumi
jutalomra.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Schrenk Istvánné határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
30.§ (1) bekezdése e) pontja alapján felmentéssel szüntesse meg, és egyidejűleg írjon ki
pályázatot a megüresedett védőnői állas betöltésére az előterjesztés melléklete szerint.
A Kjt. 37. §. (2) bekezdése szerint nyugdíjasként végkielégítésre nem jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni.

Nyergesújfalu, 2008. július 21.

Dr. Fekete György
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. Szüntesse meg felmentéssel Schrenk Istvánné iskolavédőnő határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. 30.§ (1) bekezdése e) pontja, valamint Nyergesújfalu Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 25/2004. (II.24.) számú határozata alapján 2008. szeptember 11.
napjával kezdődő 60 nap és 6 hónapos felmentési idővel, 2009. május 9-ai hatállyal.
2. Mentesítse munkavégzési kötelezettség alól a felmentési idő teljes időtartamára (60 nap
és 6 hónapra).
3. Ne szüntesse meg felmentéssel Schrenk Istvánné iskolavédőnő határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát.
4. Fogadja el megüresedő iskola védőnői álláshelyre kiírt pályázati felhívást.
5. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Miskolczi József polgármester

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
Kernstok Károly Általános Iskolában, Szalézi Irinyi Középiskolában
Iskolavédőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iskolavédőnői feladatok ellátása 2 iskolában, munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú iskolai végzettség, Főiskola, védőnő
• Felhasználói színtű számítástechnikai ismeretek
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Diploma fénymásolata, szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtásának feltételei: megfelelő végzettség igazolása.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2008. szeptember 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Hernádi Lászlóné 33/ 514-326
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Nyergesújfalu Város Polgármesterének címére történő
megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: iskolavédőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok összegyűjtése után Képviselőtestületi döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nyergesújfalu város honlapja - 2008. július 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2008. július 28.

