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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási
jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között, választással létrejövő,
sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja a munkáltatói jogokat. A (2) bekezdés a) pontja szerint „a főállású
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a megválasztásával jön létre, ha főállású
polgármesterként választották meg…”.
A Kttv. 225/B. § (1) bekezdése szerint a „főállású polgármester” foglalkoztatási
jogviszonyban töltött időtartam közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint
hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött időnek és nyugdíjra jogosító szolgálati
időnek számít.
A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alkalmazni rendeli a polgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyra többek között a Kttv. 150-153/A. §-ait is.
A Kttv. 150. § (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi
kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A
Kttv. 150. § (3) bekezdése szerint „a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál
a) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a
továbbiakban: Ktv.), a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII.
törvény (a továbbiakban: Ktjv.) és az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII.
törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati,
kormánytisztviselői és állami szolgálati jogviszonyban,
b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban töltött időt, … kell figyelembe venni.”
Szabó Loránd polgármester jubileumi jutalomhoz elismert szolgálati ideje a jelenlegi
foglalkoztatási jogviszonyának kezdetét – 2014. október 12-ét – megelőzően:
Munkáltató
Molnár György
Általános Iskola
Apáczai Csere János
Szakközépiskola és
Kollégium
Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi
Társulás
Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatal

Jogviszony
típusa

Jogviszony tartama

Beszámított idő

közalkalmazotti

1991.08.16-1994.
08.15.

3 év 0 hó 0 nap

közalkalmazotti

1994.08.161997.08.15.

3 év 0 hó 0 nap

közalkalmazotti

1997.08.162002.10.20.

5 év 2 hónap 5
nap

sajátos
közszolgálati
jogviszony

2002.10.212009.06.17.

6 év 7 hó 28 nap

(polgármester)
Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi
Társulás

közalkalmazotti

2009.06.182010.07.16.

1 év 0 hó 29 nap

Dombóvár Város
Önkormányzata

sajátos
közszolgálati
jogviszony
(polgármester)

2010.10.042014.10.11.

4 év 0 hó 8 nap

2014. október 12-én jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő:

22 év 11 hó 10
nap

A rendelkezésre álló iratok alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő eszmei kezdete:
1991. november 3. napja, így Szabó Loránd polgármester – mivel jelenleg is sajátos
közszolgálati jogviszonyban áll – 2016. november 3. napján rendelkezik a 25 éves
jubileumi jutalom megállapításához szükséges mértékű jogviszonnyal.
A jubileumi jutalom 25 évi jogviszony esetén kéthavi illetménynek megfelelő összeg
(Kttv. 150. § (2) bekezdés). Szabó Loránd polgármester illetménye 573.700,-Ft, így
2016. november 3. napján 1.147.400,-Ft jubileumi jutalomra jogosult, melynek
összege a költségvetés összeállításakor betervezésre került. A jubileumi jutalom a
kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.
A polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási
jogviszonyban azt már megkapta, de ilyen eset nem áll fenn.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, mint munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy a
jubileumi jutalom kifizetését jóváhagyni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Szabó Loránd polgármester jubileumi jutalmáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szabó
Loránd polgármester 2016. november 3. napján rendelkezik a 25 éves jubileumi
jutalomhoz szükséges szolgálati idővel, így részére 2016. november 3. napján kéthavi
illetményének
megfelelő
összegű,
azaz
1.147.400,-Ft
–
egymillióegyszáznegyvenhétezer-négyszáz forint – jubileumi jutalom kifizetését rendeli el.
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