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Krauss Péter, a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolájának 
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével – amellyel együtt vezetői megbízatása is megszűnik – kéri 
korengedményes nyugdíjaztatását 2010. december 15. napjával. 

Kérelmében jelezte, hogy az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére 2011. 
január 8-án válna jogosulttá. Személyi anyagából az életkori feltételnek való 
megfelelés megállapítható, a nyugdíjbiztosító által kiállított igazolás igazolja a 
legalább 37 év szolgálati idő meglétét. 

A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségét a 283/2009 (XII. 6.) Korm. 
rendelet és a jelenleg hatályban lévő, a korengedményes nyugdíjazásról szóló 
181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) teszi lehetővé. 

A R. értelmében 2009. december 31-ét követően korengedményes nyugdíj akkor 
állapítható meg, ha a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz 
szükséges életkort (57. életév) és szolgálati időt (legalább 37 év) 2010. december 
31-ig betölti, illetve megszerzi. Továbbá jogosultsági feltételnek minősül a fennálló, 
meghatározott biztosítási jogviszonynak (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, 
közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszony, bedolgozói 
jogviszony, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló 
jogviszonya) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig történő 
megszüntetése is.  

A R. alapján 2010. évben a munkáltató az 1951-ben született férfiakkal legfeljebb az 
előrehozott öregségi nyugdíjjogosultsághoz szükséges életkor, a 60. életév 
betöltését megelőzően köthet megállapodást korengedményes nyugdíj 
igénybevételére.  

A korengedményes nyugdíj igénybevételére a közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetését követően, az illetékes munkaügyi kirendeltség határozata és a 
nyugdíjbiztosítási igazgatósággal kötött megállapodás alapján van lehetőség. A 
biztosítási jogviszony megszüntetése – kérésének megfelelően – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt közös megegyezéssel jogcímen teljesíthető, amellyel együtt a 2011. 
június 30-ig adott vezetői megbízás is megszűnik.   



A munkáltató rendelkezésére áll a Dombóvári Munkaügyi Kirendeltség határozata, 
amely tartalmazza, hogy nevezett részére végzettségének megfelelő 
munkalehetőséget biztosítani nem tudnak. 

A korengedményes nyugdíj összegét a munkáltatónak a nyugdíjba vonulástól az 
előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig terjedő időszakra előre kell 
megfizetni, amely az Igazgató Úr esetében a 2010. december 15. és 2011. január 8. 
közötti időszakra eső összeg. A szükséges fedezet a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal 2010. évi igazgatási személyi kiadásai terhére biztosítható. 

A vezetői megbízás visszavonásával az intézményvezetői pályázat lebonyolításáig 
az igazgatói feladatokat az intézmény SZMSZ-ében foglaltak alapján az 
igazgatóhelyettes látja el. 

Krauss Péter pályafutásának és munkájának elismeréseként javaslom a 
Közgyűlésnek, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogassa. 

 
Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2010. (XI. 19.) 
közgyűlési határozata korengedményes 
nyugdíjazás támogatásáról  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Krauss Péter, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 
igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát 
– ezzel együtt vezetői megbízatását – saját 
kérésére 2010. december 14. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti. 

 
2. A Közgyűlés jóváhagyja Krauss Péter 2010. 

december 15-től történő korengedményes 
nyugdíjazását. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat vállalja, hogy 

a korengedményes nyugdíjazással össze-
függő megállapodást megköti, és a koren-
gedményes nyugdíj 2010. december 15. és 
2011. január 8. közötti időszakra eső 
összegét megfizeti. 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 

közalkalmazotti jogviszony megszünte-
tésével kapcsolatos munkaügyi iratokat és a 
korengedményes nyugdíjazáshoz szüksé-
ges megállapodásokat, nyilatkozatokat 
aláírja. 

 



5. A Közgyűlés a korengedményes nyugdíj és 
az egyéb felmerülő költségek fedezetét a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
igazgatási személyi kiadásai terhére 
biztosítja. Felkéri elnökét, hogy az 
előirányzat átcsoportosításáról a hivatalos 
értesítésben foglalt kötelezettségek alapján 
gondoskodjon. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2010. november 10. 
           
  
 
            dr. Puskás Imre 
                   a Közgyűlés elnöke 


