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ELŐTERJESZTÉS 

 

Zalahaláp   Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember ... -i 

nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  A központi háziorvosi ügyelet állományába tartozó gépkocsi 

vezető felmentése előtti eljáráshoz tartozó döntés 

meghozatala 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor   polgármester 
 

Előkészítő:   

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

Melléklet:  -  

 

Előterjesztést látta:   

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

      jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő -  testület ! 
 

A Tapolca Környéki Ön kormányzati Társulás által a Balaton-felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat közreműködésével fenntartott központi orvosi ügyelet állományába 

tartozó egyik gépkocsi vezető a legutóbbi alkalmassági vizsgálaton – egészségügyi okok miatt – 

nem kapta meg az ún. PÁV II vezetői engedélyt. Az orvosi ügyeletnél használt gépkocsi 

megkülönböztetett jelzés (villogó fény ) használatára jogosult . Ezt a gépkocsit csak a PÁV II 

jogosultság birtokában szabad vezetni.  

 

Az érintett gépkocsi vezető közalkalmazotti jogviszonyának további fenntartására csak abban az 

esetben kerülhetne sor , amennyiben a Társulást alkotó önkormányzatok valamelyike , illetve a 

feladatot ellátó Intézmény az egészségi állapotának megfelelő munkakörben tudná foglalkoztatni. 

Ez a munkakör lehetne PÁV II jogosultságot nem igénylő gépkocsi vezetői munka is. 

Amennyiben a tag önkormányzatok nem tudnak ilyen munkakört biztosítani , úgy a közalkalmazott 

jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. A felmentés esetére a közalkalmazottat felmentési idő 

( legfeljebb 60 nap + 6 hónap ) , illetve legfeljebb 6 havi távolléti díjnak megfelelő összegű 

végkielégítés illeti meg. Amennyiben a közalkalmazott az öregségi  nyugdíjjogosultság 

megszerzése  előtti  5  éven belül   kerül felmentésre , úgy 20- 25 közötti meglévő jogviszony esetén 

további 3 hónap  távolléti díjjal emelkedik a végkielégítés összege. 

 

Amennyiben a továbbfoglalkoztatására nem lesz lehetőség a Társulást , illetve Intézményét terhelő 

felmentési költségek kompenzálásra pályázatot  kíván benyújtani az Intézmény a vonatkozó 

jogszabály feltételei szerint. Eredményes pályázat esetén a megszerezhető  támogatás összege a 



felmentési idő ( legfeljebb 6 havi ) összegének 100%-a , illetve a végkielégítés összegének 75%-a. 

 

Zalahaláp Község  Önkormányzatánál nincs lehetőség az érintett dolgozó foglakoztatására ! 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

 

 

 

 

 

......../2015.( IX. ..... ) számú      H A TÁ R O Z A T 
 

 

 

Zalahaláp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 

a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen 

határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a 

Társulás  által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál 

egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő 

közalkalmazottat ( 1 fő gépkocsivezető )  a fenntartói körén 

belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, 

az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 

tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy 

jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  

 

                                                                Zalahaláp  Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 

létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési 

támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő 

benyújtását támogatja, azzal egyetért. 

 

                                                                Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert , hogy a 

határozatot a Társulás elnökének küldje meg. 

 

 

Felelős: Bedő Lajos Sándor   polgármester 

Határidő: azonnal 

 


