
Ráfizetéses ovivita 

Nagymágocs - Elveszítette a két óvónı elbocsátása miatt indult munkaügyi pert 
Nagymágocs. A település több mint ötmillió forintot akart spórolni a leépítéssel, 
de végül ennek az összegnek a másfélszeresét kell kifizetnie. 

Óvodai csoportösszevonással és két pedagógus 
elbocsátásával akart 2010-tıl évi 5,4 millió forintot 
spórolni a nagymágocsi önkormányzat, de döntésére 
végül ráfizetett. A település vezetése márciusban 
határozott az átalakításról és a létszámleépítésrıl. Az 
érintett szülık áprilisban szereztek tudomást róla, hogy 
megszőnik a 23 fıs mini csoport – azonnal 
aláírásgyőjtésbe kezdtek. Tiltakozásukkal csak annyit 
tudtak elérni, hogy a képviselı-testület újra napirendre 
tőzte a kérdést, de korábbi döntésén nem változtatott. 
Az egyik óvónı április végéig, a másik május közepéig 
maradhatott állásban. 
 
– Többször próbáltunk megegyezni, hogy legalább a nevelési évet végigdolgozhassuk, 
és szóltunk elıre, hogy a felmondás nem törvényes. De gazdasági okokra hivatkozva 
inkább szemet hunytak a törvénytelenségek felett – mondta lapunknak Ribánszkiné 
Kálmán Zsuzsanna, aki azóta Orosházán talált magának munkát. 
 

 
Kolléganıje, Gödér Etelka – aki továbbra is munkanélküli – hozzátette, szakmailag 
nonszensz, hogy 3 éves gyerekek mellıl elküldik a megszokott pedagógusokat, és arra 
bízzák ıket, aki éppen ráér. Szerintük a megszorításokat nem az óvodánál kellett 
volna kezdeni, mert így gyermekmegırzıvé vált egy oktatási-nevelési intézmény. 
Keresetüknek a munkaügyi bíróság helyt adott, és – végkielégítés, kártérítés és 
perköltség címén – közel 6 millió forint kifizetésére kötelezte az önkormányzatot, 
amelynek a járulékokat és az ügyvédi költséget is állnia kell. 
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Ribánszkiné Kálmán Zsuzsanna és Gödér Etelka a bírósági végzéssel. Jogtalanul bocsátották el 
ıket. Fotó: Tésik Attila
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Nem kaptunk hivatalos értesítést az ügyben, de a bíróság döntésének természetesen 
eleget teszünk – mondta lapunknak Stibál Róbert. A polgármester nem akarta 
kommentálni az ítéletet, csak annyit közölt, majd a képviselı-testület elıtt 
megtárgyalják, miként és mennyit takarít meg a falu az óvodai csoportösszevonással.  
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