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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 25. napján tartandó soron következő ülésére 

 

 

Tárgy: Tátorján – Szociális Szolgáltatóház Kft-nél munkaviszony megszüntetés 

Előkészítette: Virág Anikó ig. ea. 

Előterjesztő: Tömör István polgármester 

Melléklet: MATÓK Ügyvédi Iroda levele 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A MATÓK Ügyvédi Iroda (8200 Veszprém, Levendula u. 1.) a mellékelten csatolt levelet 

intézte a Képviselő-testület felé a Tátorján – Szociális Szolgáltatóház Kft Novák Évával 

fennálló munkaviszonyának megszüntetése ügyében. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelten csatolt levelet megtárgyalni, majd a 

határozati javaslatról döntést hozni szíveskedjen.  

 

 

Balatonkenese, 2016. február 24. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Tömör István      Jurics Tamás 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BBB aaa lll aaa ttt ooo nnn kkk eee nnn eee sss eee    VVV ááá rrr ooo sss    

PPP ooo lll ggg ááá rrr mmm eee sss ttt eee rrr eee    

 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. 

Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. 

Telefon: (+36-88) 481 087 

Telefax: (+36-88) 481 741 

Honlap: www.balatonkenese.hu  

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu 

 

Határozat-tervezet: 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2016. (……..) határozata 

 

Tátorján – Szociális Szolgáltatóház Kft Novák Évával fennálló  

munkaviszonyának megszüntetéséről 

 

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátorján – Szociális 

Szolgáltatóház Kft Novák Éva munkavállalóval fennálló munkaviszony megszüntetése 

kapcsán az alábbi határozatot hozza. 

2. Novák Éva munkavállaló munkaviszonyát a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 65. § (1) bekezdése alapján rendes felmondással 

szüntesse meg.  

a) Indokolás: a munkáltató a jogutód nélküli megszűnésről döntött taggyűlési 

határozattal. A Társaság felszámolási eljárással történő megszüntetése mellett 

határozott arra a tényre tekintettel, hogy a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 

összege alá csökkent, lényegében 0 HUF, a Társaság bevételei hiányában 

tartozásait – így munkavállalók munkabérét, járulékait – fedezni nem tudja, így a 

munkáltató működésével – jelesül a tevékenységének megszűnésével – összefüggő 

okból szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát.  

b) Felmondási idő az Mt. 69 §-a alapján: 50 nap. Munkavállalót a felmondási idő 

felére mentesítse a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól. 

c) Végkielégítés: az Mt. 77.§-a szerint kéthavi távolléti díj összege, mivel az Mt 77.§ 

(4) bekezdése szerint a végkielégítésnek a (3) bekezdésben meghatározott mértéke 

egyhavi távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben 

meghatározott módon (munkáltató felmondása) és a munkavállalóra irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a Tátorján – Szociális 

Szolgáltatóház Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlésén a fenti döntést képviselje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tömör István polgármester 

 


