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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (II. 28.) 
önkormányzati rendelete 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének 

a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hűségjutalom 
kifizetésével ismeri el a rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti intézményeiben 
foglalkoztatott közalkalmazottak kitartó, hűséges munkáját. 

2. § (1) Önkormányzat a Kaposvári Szociális Központ, valamint a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban együtt: Intézmények) részére 
az Önkormányzat mindenkori költségvetéséről szóló rendeletében keretet biztosít a hűségjutalom 
kifizetéséhez. 

(2) A hűségjutalomra jogosultság megállapításáról és kifizetéséről az Intézmények vezetője, az 
intézményvezető esetében a Polgármester dönt. 

3. § (1) Hűségjutalomra jogosult az Intézményekben és azok jogelőd intézményeiben 
foglalkoztatott azon közalkalmazott, aki az adományozás évében az Intézményekben együttesen 
összeszámítva legalább 10 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik és jogosultságának 
megszerzése napján a 2. § (1) bekezdésben meghatározott Intézmények valamelyikében 
közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és nem áll felmentés, rendkívüli felmentés, lemondás, 
rendkívüli lemondás hatálya alatt. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszony tartamába nem számít bele - a 
tíz éven aluli gyermek személyes gondozása érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság 
kivételével - a fizetés nélküli szabadság időtartama. 

4. § A hűségjutalom abban az évben válik esedékessé, amely évben a közalkalmazott eléri a 3. § 
(1) bekezdése alapján az 5. §-ban meghatározott tartamú közalkalmazotti jogviszonyt. 

5. § A hűségjutalom összege: 
a) legalább 10 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 100.000 Ft, 
b) legalább 15 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 150.000 Ft, 
c) legalább 20 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 200.000 Ft, 
d) legalább 25 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 250.000 Ft, 
e) legalább 30 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 300.000 Ft, 
f) legalább 35 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 350.000 Ft. 
6. § Ez a rendelet 2022. március 1. napján lép hatályba. 
7. § (1) A 2022. évben fennálló hűségjutalomra való jogosultság esedékességének éve 2022. 
(2) Amennyiben egyazon évben a hűségjutalomra való jogosultság több fokozata válik 

esedékessé, a hosszabb tartamú jogviszonyhoz kapcsolódó hűségjutalomra való jogosultság 
érvényesíthető. 

(3) Az 5. § a)-f) pontjaiban meghatározott fokozatú hűségjutalom ugyanazon fokozatára a 
közalkalmazott csak egyszer szerezhet jogosultságot. 

(4) Hosszabb tartamú jogviszonyhoz kapcsolódó hűségjutalomra való jogosultság megszerzése 
nem teszi jogosulttá a közalkalmazottat a rövidebb tartamú jogviszonyhoz kapcsolódó 
hűségjutalmakra is. 

Kaposvár, 2022. február 24. 
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 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 

 
 


