Tisztelt

Képviselő-testület!

A közalkalm azottak jog állásról szóló 1992. évi XXX III. törv ény 79/ A. § kimondja, hogya
közalkalmazottat számára az illetmény kifizetése az általa m eghatá rozott fizetési számlára
történő
átutalással, fi zetési számla
hiányában pénzforgalmi számláról történő
készpénzkifizetés útján történik. Az illetmény fizetési számlára t örténő átutalása és egyszeri
felvétele, illetve az illetmény kifizeté se a közalkalmazott részére többletköltséget nem
okozhat.
2013. májusban zárult le a Kúrián egy közalkalmazott és munkáltatója között zajló
munkaügyi jogvita . A közalkalmazott érvényesíteni kívánta az illetmény felvételével
kapcsolatos költségeket. valamint a számára szintén költségként megjelenő számlavezetési
díjat és a bankkártya éves díját is. A Kúria ítéletében döntött a munkáltató költségtérítési
kötelezettség é ről és anna k mértékéről .
Fentieket figyelembe véve az önkormányzati fenntartású óvodai dolgozók 2015. január
elején száml avezetési kom penzációs kérelmet nyújtottak be a munkáltató önkormányzat
felé, amelyben a 2012. és 2013. évre munkavállaló által kifizetett számlavezetési díj, bank
kártyadíj és a havi első készpénzfe lvéteJhez kapcsolódó tranzakciós díj visszatérítését
igényelték. 2014. január 1. napját követően a jogszabályi előírások megváltozása miatt
számlavezetési díj kompenzáció igénylésére a közalkalmazottnak nincs lehetősége.
Mun kajogi igény érvén yesít ésére tekintette l a 3 év elévülési időt Fi gyelemb e véve, 2011. évi
igényt elévültnek kell tekinteni.
óvodai dolgozói igény kifizetése összesen 360.676,· Ft előre nem tervezett kiadást
jele nt az önkorm ányzat szám ára.

A 15

fő

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet,hogy döntését hozza meg.
Valkó, 2015. február 2.

1. Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy döntött, hogya közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 79/A. § alapján az óvódal dolgozók által igényt számlavezetési díj
kompenzációt kérelmüknek helyt ad, a 15 fő részére kifizeti az igényelt összeget.
Felkéri a polgármestert, hogy a 360.676}- Ft összeg fedezetét a tartalékkeretből
biztosítsa} valamint intézkedjen a dolgozók felé a számlavezetési díj kifizetéséről.
Határidő:
Felelős:

2015. február 20.
polgármester

2. Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy döntött} hogya valkói napköziotthonos óvodai dolgozók
számlavezetési díj kompenzációval kapcsolatos kérelmüket nem teljesíti pénzügyi
fedezet hiányában. Felkéri a polgármestert, hogyadöntésről az érintetteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester

