
153/2021. (V. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Alpolgármesterének önkormányzati 
határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvényben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 49. §-ában és 74. § (1) bekezdésében foglaltakra, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármesterét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörének 
gyakorlásában helyettesítve a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Alpolgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
munkáltatói jogkörében eljárva úgy határozott, hogy Szita Károly polgármester részére 2021. 
június 1. napján esedékes 40 év közszolgálati jogviszonyára tekintettel 4.986.000,-Ft jubileumi 
jutalmat állapít meg. Az Alpolgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a jubileumi jutalom 
esedékességkori kifizetése iránt szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Borhi Zsombor alpolgármester 
 dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 
 dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő 2021. június 1. 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. A Mötv. 49. §-a szabályozza 
a döntéshozatalból történő személyes érintettség miatti kizárást, a törvény 74. § (1) bekezdése 
értelmében pedig a polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti. 
 
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 Kttv. 225/B. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyban 
töltött ideje közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít. 
 
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyára a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján alkalmazni 
kell a Kttv. 150. §-át is, mely a jubileumi jutalomra vonatkozik. 
 
A Kttv. 150. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi 
közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A Kttv. 150. § (3) 
bekezdése szerint a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál a Kttv, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 
LVIII. törvény és az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá tartozó 
munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői és állami szolgálati 
jogviszonyban töltött időt figyelembe kell venni.” 
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A Kttv. 225/J. § (3) bekezdése szerint a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá 
ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A nyilvántartás alapján 
megállapítottam, hogy Szita Károly polgármester jubileumi jutalomhoz elismert szolgálati ideje 
2021. június 1. napján 40 év.  
 
A jubileumi jutalom a Kttv. 150. § (2) bekezdés d.) pontja alapján 40 évi jogviszony esetén öt havi 
illetménynek megfelelő összeg. Szita Károly polgármester illetménye 997.200,-Ft/hó, ezért 2021. 
június 1. napján 4.986.000,-Ft jubileumi jutalomra jogosult, amely összeg az Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésébe betervezésre került.  
 
 
Kaposvár, 2021. május 28. 
 
 
 
 
 Borhi Zsombor dr. Csillag Gábor 
 alpolgármester jegyző 
 


