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Dr. Sütő László polgármester 35 éves jubileumi jutalmáról 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19-i  

soron következő ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony sajátos közszolgálati jogviszony, amelyre a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 

meghatározott rendelkezései vonatkoznak. 

Jubileumi jutalom tekintetében a polgármester esetén a Kttv. 150. §. (1) és (2) 

bekezdésének c./ pontját és 225//L. §-a rendelkezéseit kell figyelembe venni: 

 

„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.   

(2) A jubileumi jutalom 

a) 25 évi jogviszony esetén kéthavi, 

b) 30 évi jogviszony esetén háromhavi, 

c) 35 évi jogviszony esetén négyhavi, 

d) 40 évi jogviszony esetén öthavi 

illetménynek megfelelő összeg.” 

 

„ 225/L. § *  (1) *  A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően 

alkalmazni kell a 3. § (4) bekezdését, a 6. § 1., 10., 11., 16., 17., 18., 20a., 23., 25., 

26., 31a. pontját; a 9. § (1)-(3) bekezdését; a 10-12. §-t; a 13. § (2) bekezdését; a 15. 

§-t; a 17. §-t; a 19. §-t; a 20. § (3) és (4) bekezdését; a 21-24. §-t; a 25. § (1) bekezdés 

első mondatát, (3) és (4), valamint (6) bekezdését; a 74. §-t; a 75. § (1) bekezdés a)-b) 

és f)-h) és k) pontját, (3) és (4) bekezdését; a 76. § (1) bekezdését; a 79. §-t; a 89. § (1) 

bekezdését; a 93. § (1) és (2) bekezdését; a 94. § (1) bekezdését; a 95. § (1) és (2), 

valamint (4) bekezdését; a 96. § (1) bekezdését; a 99. §-t; a 100. § (2) bekezdését; a 

104. § (2), (6) és (7) bekezdését, a 106. § (1) és (2) bekezdését, a 107. §-t, a 109-112. 

§-t; a 113. § (1), (1a) és (2) bekezdését; a 114. §-t; a 131. § (1) bekezdését; a 132. §-t; 

a 141. § (1)-(9) bekezdését; a 144. § (3) bekezdés a) és b), valamint a d) pontját és (4) 

bekezdését; a 145. §-t; a 146. § (1) és (3)-(7) bekezdését; a 147-149/A. §-t; a 150-

153/A. §-t; a 156. §-t; a 157. § (1) és (2) bekezdését, a (3) bekezdés első mondatát és 

(4) bekezdését; a 158. §-t; a 159. § (1) bekezdését; a 160. § (1) és (2), valamint (4) és 

(5) bekezdését; a 164. §-t, a 166-175. §-t; a 176. § (1) bekezdését; a 177. § (1) 

bekezdését; a 184. § (2) és (3) bekezdését; a 189. §-t; a 192. §-t; a 232/A. §-t, valamint 

a 237. §-t. „ 



 

 

Dr. Sütő László kinevezési irataiból megállapítottam, hogy a jubileumi jutalom 

számítás szempontjából figyelembe vehető közszolgálati vagy azzal egy tekintet alá 

eső jogviszonyainak időtartama 2021. október 25-én elérte a 35 évet. 
 

Beszámítható időszakok: 

• Marcali Járási Hivatal  1981.04.01 – 1984.01.15.   2 év 9 hó 15 nap 

• Marcali Városi Tanács   1989.08.10 – 1990.09.30   1 év 1 hó 21 nap 

• Marcali Város Önkormányzata 1990.10.01 – 2021.10.25 31 év 0 hó 25 nap 

 

Fentiek alapján Polgármester Úr 2021. október 25-én jogosulttá vált a 35 éves 

jubileumi jutalomra, melynek mértéke négy havi illetményének megfelelő összeg. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 162/2019. (X.29.) számú 

határozatával Dr. Sütő László polgármester úr illetményét 698.000 Ft-ban állapította 

meg, melynek megfelelően 2021. október 25. napjával összesen 2.792.000 Ft, azaz 

kettőmillió-hétszázkilencvenkettőezer forint jubileumi jutalomra jogosult.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Polgármester úr jogviszony időszakainak 

elismerése alapján jubileumi juttatását a határozati javaslatban foglaltak szerint 

állapítsa meg. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. §. (1) és (2) bekezdésének c./ pontja és 225/L. §. 

(1) bekezdése alapján Dr. Sütő László polgármester 35 éves közszolgálati jogviszonyát 

2021. október 25. napi hatállyal elismeri, és részére négy havi illetményének 

megfelelő 2.792.000.-Ft jubileumi jutalom kifizetését elrendeli. 

Felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzőjét, hogy a 

jubileumi jutalom kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2022. május 13.  

           Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

         címzetes főjegyző 


