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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy kérelem érkezett hozzám, amelyben azt kérték, 
hogy Zsiláné Bara Éva, aki az Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságunk 
beruházási igazgatója a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének 
meghosszabbításáról szóló 283/2009.(XII.11.) Korm. rendelet alapján korengedményes 
nyugdíjba mehessen. 
 

    

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata alapján, - mely a szolgálati idő megállapítására 
vonatkozott- előzetes számítást végeztünk a munkáltatót terhelő költséget érintően, ami 
összesen 5.248.700,-Ft. Ez egy kalkulált összeg, mivel a Nyugdíjbiztosító Igazgatóságnak 
nem állt még rendelkezésére a pontos időszakra vonatkozó béradat, valamint a várható 
nyugdíjemelés mértékét nem tudhatjuk. 
 
Zsiláné Bara Éva, aki hosszú éveken keresztül az önkormányzat beruházásait irányította több 
mint 38 év szolgálati idővel rendelkezik. A személyét azt hiszem, nem kell bemutatni a 
Képviselő-testületnek. Kiemelkedő szakmai munkája irányításával a kerület jelentős 
fejlesztéseket tudott végrehajtani. Több száz millió forintos fejlesztéseknek és beruházásoknak 
nem csak a tervezését, de azok előkészítését, közbeszerzési pályázatok bonyolítását és azt 
követően a kivitelezések irányítását is végezte. Feladata során mindig a szakmai tudása 
legjavát nyújtotta, bárki, aki hozzá fordult a lakosság, a képviselő-testület, vagy hivatali 
dolgozók részéről, segítőkészséget, konstruktív szakmai hozzáállást, rugalmasságot és 
szakmai elhivatottságot tapasztalhatott. A tisztségviselői értekezlet a kapott tájékoztatás 
alapján, amelyből kiderült, hogy megromlott egészségi állapotára tekintettel kéri a 
korengedményes nyugdíjba vonulását, azt a tisztségviselők egyöntetűen támogatták. 
 
A fent jelzett kormányrendelet alapján nincs akadálya annak, hogy a kérelmező igénybe 
vehesse a korengedményes nyugdíjazását.  
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá Zsiláné Bara Éva 
beruházási igazgató 2010. szeptember 1-jei hatállyal történő korengedményes nyugdíjba 
vonulásához, és az ehhez szükséges munkáltatót terhelő költségek, mintegy 5.248.700.-Ft 
kalkulált összeget erre a célra a Képviselő-testület többlet forrásként biztosítsa az általános 
tartalékkeret terhére. 
 
 
Budapest, 2010. május 11. 
 
 
 
 

Tóth Mihály 
polgármester 



Határozati javaslat 
 
 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

hozzájárul Zsiláné Bara Éva  beruházási igazgató korengedményes nyugdíjazásához és az 
ehhez szükséges 5.248.700.-Ft összeget biztosítja az Önkormányzat általános tartalékának 
terhére. 

 
Határidő: 

 
elfogadásra:   azonnal 
végrehajtásra:  azonnal 

 
 

Felelős:  elfogadásért:  Tóth Mihály polgármester 
végrehajtásért:  Halmos Istvánné ágazatvezető 

 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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