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2. változat 
ELŐTERJESZTÉS 

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

A Kaposváron szociális és gyermekjóléti területen ellátást biztosító saját fenntarásban működő 
intézményeink (Kaposvári Szociális Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ) 
közalkalmazott, hosszú évek óta feladatot ellátó munkavállalói munkájának elismeréseként 
hűségjutalomról szóló rendelet bevezetésére teszünk javaslatot. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 
keretein belül működik Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában, a 
Kaposvári Szociális Központ fenntartója pedig a Kaposvár- Sántos Szociális 
Intézményfenntartó Társulás. 
 
Intézményeinkben feladatot ellátó munkavállalók számára, a rászorult idős személyekért, a 
fogyatékkal élőkért, a gyermekekért és családokért, az elesettekért végzett munka nagy 
odaadást és elhivatottságot kíván, ezért az Önkormányzatunk által biztosított, jogszabály 
alapján járó illetményt meghaladó többletjuttatásokon (munkaruha, védőruha, cafetéria) felül 
kidolgoztuk annak rendszerét, hogy az intézmények vezetői további munkáltatói anyagi 
elismerésben részesíthessék a hosszú évek óta az intézményekben dolgozókat, és a kimagasló 
munkát végző dolgozóikat.  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti önkormányzati 
közfeladatok ellátásában, önkormányzati intézményekben hosszabb ideje (10, 15, 20, 25, 30, 
35 éve) munkát végző közalkalmazottak hűségének elismeréséhez 2022. évtől kezdődően, 
forrást biztosít. A kifizetésre a javaslat értelmében azon dolgozók is jogosultak lennének, akik 
2022. évet megelőzően már megszerezték a jogosultságot az eltöltött éveik száma alapján. 

A Kaposvári emberekért végzett példaértékű, nagy hivatástudattal végzett munka 
elismeréseként a 2022-es évben hűségjutalomban 34 kollégánk részesülne.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendeletet támogassa. 

Kaposvár, 2022. február 3. 

 

Szita Károly                dr. Csillag Gábor  
polgármester                    jegyző 
 
 

 

 



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

………/2022. (………..) 

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. 
 

 

 

 

 

 Szita Károly dr. Csillag Gábor 

 polgármester jegyző   

 

 

 



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
……./2022. (......) önkormányzati rendelete indokolása 

a szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak 
elismeréséről szóló rendelet megalkotásáról 

 
Általános indokolás 

 
 

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

a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva 

alkotja e rendeletet. 

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

 
A hűségjutalomról szóló rendelet célját fogalmazza meg. 

 

 

2. §-hoz 
 

A hűségjutalomra jogosultakat foglalkoztató intézmények körét tartalmazza. 

 

3. §-hoz 
 

A hűségjutalomra jogosultak körét tartalmazza. 

 

4. §-hoz 
 

A hűségjutalom esedékességét tartalmazza. 

 

5. §-hoz 
 

A hűségjutalom összegét tartalmazza. 

 

6. §-hoz 
 
A Rendelet hatálybalépését tartalmazza. 

 

7. §-hoz 
 

Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet címe: 
 

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

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  

hatás: 
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

a feladatot ellátó dolgozók részére az 

intézményekben hosszú ideje teljesített   

munkájuk elismerése 

 

plusz kiadással jár 

 

nincs ilyen hatása 

 

 

 

 

minimális adminisztratív 

 

 

- 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
A fenntartó anyagi elismerésben részesíthesse a hosszú évek óta a szociális és gyermekjóléti területen dolgozókat. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Nincs 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: rendelkezésre áll 

 

Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: biztosított Pénzügyi: rendelkezésre áll 

 

Népjóléti referens, Kaposvári Humánszolgáltatási 

Gondnokság 

 

 

 

 

 

Népjóléti referens,  Kaposvári 

Humánszolgáltatási Gondnokság 

  

Költségvetésben rendelkezésre áll 

 

 


