MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (székhely: 7622
Pécs, Vasvári Pál u. 4. adószám:15329798-2-02; ÁHT azonosító: 230243; felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma; Intézményi azonosítója: FI58544; törzskönyvi
nyilvántartási száma: 329794000; statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 képviselő: Dr.
Bódis József rektor), mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató),
másrészről
………………………………
(szül:………………………….,
an:…………………………….,
szem.ig.száma:………………………)
…………………………… sz. alatti lakos, mint közalkalmazott (a továbbiakban:
közalkalmazott) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1.) Szerződő felek megállapítják, hogy a közalkalmazott kinevezési okmánya szerint a
munkáltató alapilletménykiegészítés címén (Kjt.66.§ (7) bek.) havi …………………
Ft. juttatásban, és/vagy emelt összegű ügyeleti díjban részesül. A felek megállapítják,
hogy a fenti juttatás a Kjt. 66.§ (7) bekezdése szerint „kiválóan alkalmas” vagy
„alkalmas” minősítéshez kötött. A felek egyezően rögzítik, hogy a Kjt. 66.§ (7)
bekezdésében rögzített fenti feltétel – minősítés hiányában – nem áll fenn, tekintettel
arra, hogy a juttatás nem személyhez, hanem munkakörhöz, munkahelyhez kötődik.
2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkáltató 2012…………………….
napjától ………….. napjáig a Kjt. 67.§-a alapján a közalkalmazott részére havi
………………………………. Ft. illetménykiegészítést fizet, mellyel egyidejűleg a
felek által a közalkalmazott kinevezési okmányában alapilletmény-kiegészítés címén
rögzített összeg és/vagy az emelt összegű ügyeleti díj folyósítását megszüntetik.
3.) A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás alapján folyósított
illetménykiegészítés az ügyelet, a túlmunka és a készenlét díjazásának alapját képezi.
4.) A közalkalmazott kötelezettséget vállal arra, hogy az illetménykiegészítés fejében
munkaköri feladatait a tőle elvárható lehető legmagasabb szakmai színvonalon,
intenzitással és minőségben végzi el. A közalkalmazott a fentiek teljesítése érdekében
vállalja, hogy szakmailag folyamatosan képzi magát, a megszerzett tapasztatait,
ismereteit a Munkáltató számára hasznosítja.
5.) A jelen megállapodás a munkáltató által nem mondható fel. A felek a jelen
megállapodást az Fkr. 176.§. (2) szerinti a minősített munkahelyekre és munkakörökre
vonatkozó szabályozás bevezetéséig kötik, a munkáltató csak abban az esetben
zárkózhat el a megállapodás meghosszabbításától, ha az a jogszabályi feltételek miatt
nem lehetséges, avagy a megállapodás fenntartása sértené az egyenlő bánásmód,
illetőleg „az egyenlő munkáért egyenlő bér” követelményét.
Alulírott szerződő felek a megállapodást elolvastuk és azt, mint akaratunkkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírtuk.
Pécs, 2012…………………
_________________________________
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Munkáltató
Képv: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató

___________________________
Közalkalmazott

