
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, 
Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 
Elnökétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

 Tel/Fax: 62/525-090  
  E-mail: ph@kiszombor.hu 
 
Üsz.: 22-188/2017.     Tárgy: Polgármester jubileumi jutalma 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
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) A kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati 
jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett 
kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. 
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.” 
 
Szegvári Ernőné polgármester jubileumi jutalomhoz elismert szolgálati ideje a jelenlegi 
foglalkoztatási jogviszonyának kezdetét – 2014. október 12-ét – megelőzően: 
 
 
 
 



Munkáltató Jogviszony típusa Jogviszony tartama Beszámított idő 
Kiszombor Nagyközségi 
Tanács VB. 

közszolgálati 1978.01.01.-1980.08.31.   2 év  7 hó 31 nap 

Dózsa György Általános 
Iskola Kiszombor 

közalkalmazotti 1980.09.01.-1990.12.31. 10 év  3 hó 31 nap 

Községi Polgármesteri 
Hivatal Kiszombor 

közszolgálati 1991.01.01.-2002.10.19. 11 év  9 hó 19 nap 

Kiszombor Község 
Önkormányzata 

sajátos 
közszolgálati 
jogviszony 
(polgármester) 

2002.10.20.-2006.09.30.   3 év 11 hó 10 nap 

Kiszombor Község 
Önkormányzata 

sajátos 
közszolgálati 
jogviszony 
(polgármester) 

2006.10.01.-2010.10.03.   4 év     hó  3 nap 

Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata 

sajátos 
közszolgálati 
jogviszony 

2010.10.04.-2014.10.11   4 év     hó  7 nap 

2014. október 12-én jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő: 36 év 9 hó 11 nap 
 
 
A rendelkezésre álló iratok alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő eszmei kezdete: 
1978. január 1. napja, így Szegvári Ernőné polgármester – mivel jelenleg is sajátos 
közszolgálati jogviszonyban áll – 2018. január 1. napján rendelkezik a 40 éves jubileumi 
jutalom megállapításához szükséges mértékű jogviszonnyal. 
 
A jubileumi jutalom 40 évi jogviszony esetén öthavi illetménynek megfelelő összeg (Kttv. 150. 
§ (2) bekezdés d) pontja). Szegvári Ernőné polgármester illetménye 548.444,-Ft, így 2018. 
január 1. napján 2.742.220,- Ft jubileumi jutalomra jogosult. 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 a munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy a jubileumi 
jutalom kifizetését megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjék. 
 
 
Kiszombor, 2017. december 7. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 Gazsi Gábor 

 Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-
nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke 
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_____/2017. (XII. 12.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
jubileumi jutalma tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (2) bekezdés d) pontja alapján  
 

Szegvári Ernőné polgármestert  
 

40 éves szolgálati jogviszonya alkalmából 
 

öthavi illetménynek megfelelő összegű, összesen  
2.742.220,- Ft (azaz kettőmillió-hétszáznegyvenkettőezer-kettőszázhúsz forint) 

jubileumi jutalomban részesíti.  
 

A jubileumi jutalom a szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. 
 
A Képviselő-testület a 2.742.220,-Ft összeget és járulékait, azaz 669.102,- Ft összeget az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja. 
 
Határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Gazsi Gábor Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 

elnöke 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


