
K i v o n a t  a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
 
 
 
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2015. (XI. 19.) határozata: 
 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Hajdúhadházi Mikrotérségi 
Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetése következtében – úgy döntött, hogy a 
Kjt. 25. § (2) bekezdés b) 2. pontja alapján az intézmény 2 fő téglási székhelyen foglalkoztatott 
alkalmazottját, 2016. január 1-től végleges áthelyezéssel átveszi, és őket – a mellékelt 
áthelyezési megállapodásnak megfelelően – közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áthelyezéssel és kinevezéssel kapcsolatos 
feladatokat tegye meg.  

 

Határidő:  2015. december 31. 

Felelős:  Czibere Béla polgármester 

 

 
 
A kivonat hiteles: 
Téglás, 2015. november 19. 
 
Pánya Miklósné 
  



Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
4243 Téglás, Liget u. 1. sz.   

Ügyiratszám: _____/2015.                          
Szakfeladat száma és megnevezése:     Kiadásnem: 51100 
889201 Gyermekjóléti szolgálat      Munkavállalói azonosító jel: 
         8426792944 
         FEOR szám: 3511 

 
MEGÁLLAPODÁS  

közalkalmazott végleges áthelyezéséről  
 

 

1. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4243 
Téglás, Liget u. 1. szám) - képviseli: Karap Mária intézményvezető mint munkáltató,  
 

2. Téglás Város Önkormányzata (4243 Téglás, Kossuth u. 61. szám) - képviseli:  
Czibere Béla polgármester - mint az áthelyezést kérő munkáltató, valamint  
 

3. Név:   Imréné Molnár Tímea 

Születési neve:  Molnár Tímea 

Anyja neve:  Erdei Julianna 

Születési helye, ideje:  Mátészalka, 1983.11.08. 

Lakcíme: 4243 Téglás, Bóti u. 21. szám 

 

közalkalmazott, – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26. §-
a alapján – 
 

megállapodnak a közalkalmazott 2016. január 1. napjával történő  
végleges áthelyezésében. 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosítása következtében a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Hajdúhadházi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31-el megszűnik. A 
családsegítés-, és gyermekjóléti alapellátás feladatait Téglás Város Önkormányzata 2016. 
január 1-től önálló családgondozók foglalkoztatásával kívánja ellátni, melyhez a 
megszűnő intézmény dolgozói közül végleges áthelyezéssel átveszi a közalkalmazottat.  
 
A közalkalmazott áthelyezését követő 
- munkavégzése helye: Téglási Polgármesteri Hivatal telephelye (Téglás, Liget u. 1. sz.) 
- munkaköre: családgondozó  
- besorolása:  F fizetési osztály 03 fizetési fokozat 
- illetménye (havi bruttó): 171.444,-Ft 

 
Jelen megállapodás alapján az átadó munkáltató közalkalmazott jogviszonyát 2015. december 
31-ével (végleges áthelyezés miatt a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) 2. pontja alapján) megszünteti, 
fogadó munkáltató 2016. január 1-től – a fent rögzített feltételek alapján – közalkalmazottként 
kinevezi.  



A közalkalmazott áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, 
mintha azt az új munkáltatójánál töltötte volna. 
 
 
Téglás, 2015. december 1. 

  
     

P.H.            P.H. 
 

           Karap Mária 
         intézményvezető                         Czibere Béla polgármester 
      (átadó munkáltató)                        (továbbfoglalkoztató  
                munkáltató képviseletében) 
 
 
 

Végleges áthelyezésemhez – jelen megállapodásban foglaltak szerint – hozzájárulok:  
 

Téglás, __________________  
 
_________________     
     közalkalmazott  

 
 
 
 
 

Kapják:   
 
1. Munkavállaló 
2. Fogadó munkáltató 
3. Átadó munkáltató 
  



Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
4243 Téglás, Liget u. 1. sz.   

Ügyiratszám: _____/2015.                          
Szakfeladat száma és megnevezése:     Kiadásnem: 51100 
889924 Családsegítés        Munkavállalói azonosító jel: 
         8423090876 
         FEOR szám: 3511 

 
MEGÁLLAPODÁS  

közalkalmazott végleges áthelyezéséről  
 

4. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4243 
Téglás, Liget u. 1. szám) - képviseli: Karap Mária intézményvezető mint munkáltató,  
 

5. Téglás Város Önkormányzata (4243 Téglás, Kossuth u. 61. szám) - képviseli:  
Czibere Béla polgármester - mint az áthelyezést kérő munkáltató, valamint  
 

6. Név:   Kenyeres Gabriella 

Születési neve:  Kenyeres Gabriella 

Anyja neve:  Zacsik Gabriella 

Születési helye, ideje:  Debrecen, 1982.11.03. 

Lakcíme: 4243 Téglás, Új u. 8/3. szám 

 
közalkalmazott, – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26. §-
a alapján – 
 

megállapodnak a közalkalmazott 2016. január 1. napjával történő  
végleges áthelyezésében. 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosítása következtében a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Hajdúhadházi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31-el megszűnik. A 
családsegítés-, és gyermekjóléti alapellátás feladatait Téglás Város Önkormányzata 2016. 
január 1-től önálló családgondozók foglalkoztatásával kívánja ellátni, melyhez a 
megszűnő intézmény dolgozói közül végleges áthelyezéssel átveszi a közalkalmazottat.  
 
A közalkalmazott áthelyezését követő 
- munkavégzése helye: Téglási Polgármesteri Hivatal telephelye (Téglás, Liget u. 1. sz.) 
- munkaköre: családgondozó  
- besorolása:  D fizetési osztály 03 fizetési fokozat 
- illetménye (havi bruttó): 125.200,-Ft 

 
Jelen megállapodás alapján az átadó munkáltató közalkalmazott jogviszonyát 2015. december 
31-ével (végleges áthelyezés miatt a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) 2. pontja alapján) megszünteti, 
fogadó munkáltató 2016. január 1-től – a fent rögzített feltételek alapján – közalkalmazottként 
kinevezi.  



A közalkalmazott áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, 
mintha azt az új munkáltatójánál töltötte volna. 
 
 
Téglás, 2015. december 1. 

  
     

P.H.            P.H. 
 

           Karap Mária 
         intézményvezető                         Czibere Béla polgármester 
      (átadó munkáltató)                        (továbbfoglalkoztató  
                munkáltató képviseletében) 
 
 
 

Végleges áthelyezésemhez – jelen megállapodásban foglaltak szerint – hozzájárulok:  
 

Téglás, __________________  
 
_________________     
     közalkalmazott  

 
 
 
 
 

Kapják:   
 
1. Munkavállaló 
2. Fogadó munkáltató 
3. Átadó munkáltató 
 
 


