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Előterjesztés 

Dr. Sütő László polgármester 30 éves hűségjutalmáról 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 29-ei  

soron kívüli ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások, valamint a vezetői pótlék 

meghatározásáról szóló 17/2017. (VI.20.) önkormányzati rendeletének módosítása 2022. 

június 17-én lépett hatályba. 

A rendelet 1. §. (2) bekezdése értelmében a polgármester tekintetében is alkalmazni kell az 

alábbiakat: 

„ 3/A. § 

(1) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hűségjutalom kifizetésével ismeri 

el a Hivatalban hosszú időn át dolgozó köztisztviselőnek és munkavállalónak a városban 

élőkért végzett szolgálatukat, kitartó, hűséges munkájukat, ezzel is kifejezésre juttatva 

munkájuk megbecsülését. 

(2) Az a köztisztviselő és munkavállaló, aki a Hivatalnál és jogelődjénél 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40 év folyamatos közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idővel 

rendelkezik, pénzjutalom elismerésben részesül. A hűségjutalomra jogosító idő 

megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a más szervezet(ek)nél, munkáltatónál, bármely 

jogviszonyban töltött időt, valamint a Hivatalnál és jogelődjénél töltött azon jogviszony idejét 

is, amely megszakadt, és a dolgozó más munkáltatóval létesített újabb jogviszonyt. 

(3) A köztisztviselőt és a munkavállalót 

a) 10 évi jogviszony esetén a Hivatalban alkalmazott illetményalap 1-szeresének, 

b) 15 évi jogviszony esetén a Hivatalban alkalmazott illetményalap 2-szeresének, 

c) 20 évi jogviszony esetén a Hivatalban alkalmazott illetményalap 3-szorosának, 

d) 25 évi jogviszony esetén a Hivatalban alkalmazott illetményalap 4-szeresének, 

e) 30 évi jogviszony esetén a Hivatalban alkalmazott illetményalap 5-szörösének, 

f) 35 évi jogviszony esetén a Hivatalban alkalmazott illetményalap 6-szorosának, 

g) 40 évi jogviszony esetén a Hivatalban alkalmazott illetményalap 7-szeresének 

megfelelő bruttó összegű pénzjutalom illeti meg.” 

 

Dr. Sütő László kinevezési irataiból megállapítottam, hogy a hűségjutalom számítás 

szempontjából figyelembe vehető jogviszonyainak időtartama Marcali Város 

Önkormányzatánál és annak jogelődjénél 1989.08.10-én kezdődött. Ennek megfelelően 

jelenleg 33 év 15 nap hűségjutalomra jogosító idővel rendelkezik az alábbiak szerint: 



 

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

• Marcali Város Önkormányzata 1990.10.01 – 2022.08.25. 31 év 10 hó 25 nap 

 

Fentiek alapján Polgármester úr a 17/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelet 3/A. §. (3) 

bekezdés e) pontjában foglaltak szerint hűségjutalomra vált jogosulttá. 

 

A 17/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelet az átmeneti időszakban keletkezett hűségjutalom 

jogosultság tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik: 

„6/A. § 

Az a köztisztviselő és munkavállaló, aki a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, 

szociális és kegyeleti támogatások, valamint a vezetői pótlék mértékének meghatározásáról 

szóló 17/2017.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2022.(VI.16.) 

önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőzően már betöltötte a 25, 30 vagy 35 év után 

járó hűségjutalomra jogosító időt, a legutolsó betöltött jogosító idő szerinti hűségjutalomra 

jogosult a 19/2022.(VI.16.) önkormányzati rendelet hatályba lépését követő hatvan napon 

belül.” 

 
A rendelet értelmében Polgármester úr a több mint 33 éve fennálló folyamatos jogviszonyára 

tekintettel az átmeneti időszakban jogosulttá vált a 30 éves hűségjutalomra, melynek mértéke 

az illetményalap /50.000. Ft/ ötszörösének megfelelő összeg, bruttó 250.000.- Ft, azaz 

kettőszázötvenezer forint. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Polgármester úr jogviszony időszakainak 

elismerése alapján a hűségjutalmat 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 Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, 

egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások, valamint a vezetői pótlék 

meghatározásáról szóló 17/2017. (VI.20.) számú önkormányzati rendelete 3/A. §. (3) 

bekezdés e) pontja alapján, Dr. Sütő László polgármester részére, 30 évet meghaladó 

folyamatos jogviszonya elismeréseként bruttó 250.000 Ft hűségjutalom kifizetését elrendeli. 

 

Felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzőjét, hogy a hűségjutalom 

kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén 

Határidő: azonnal 

 

 
Marcali, 2022. augusztus 24. 

        Bödőné dr. Molnár Irén 

             címzetes főjegyző 


