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Eloterjesztes 
a Penziigyi Bizottsag reszere 

3,~ 3 . szamu eloterjesztes 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat polgarmestere 30 eves jubileumi 
jutalmanak kifizeteserol 

I. Tartalmi osszefoglal6 

A polgarmesteri tisztseg ellatasanak egyes kerdeseir61 es az onkormanyzati kepvisel6k 
tiszteletdijar61 sz616 1994. evi LXIV. tOrveny 13. §-a alapjan polgarmesteri foglalkoztatasi 
jogviszonyra megfelel6en alkalmazni kell a kozszolgalati tisztvisel6kr61 sz616 2011. evi 
CXCIX. tOrveny (a tovabbiakban: Kttv.) 150. §-at, amelynek (1) bekezdese szerint a 
kormanytisztvise16 a 30 evi kormanyzati szolgalati jogviszonyban toltott id6 utan jubileumi 
jutalomra jogosult. 

A jubileumi jutalomra val6 jogosultsagot a munkaltat6 hatarozattal allapitja meg. A Budapest 
F6varos X. kertilet K6banyai Onk:ormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatar61 sz616 3112011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet 2. melleklet 5.2. pontja 
szerint a Penzugyi Bizottsag atruhazott hataskorebe tartozik az egyeb munkaltat6i jogok 
gyakorlasa a polgarmester felett. 

II. Hatasvizsgalat 

Kovacs Robert polgarmester a Kttv. 150. § (3) bekezdese szerinti, a jubileumi jutalomra 
jogosit6 id6 megallapitasanal figyelembe vehet6 jogviszonyok alapjan 2014. augusztus 16-an 
jogosultta valik a 30 eves jubileumi jutalomra. A jubileumi jutalom a Kttv. 150. § (2) 
bekezdes b) pontja szerint 30 evi jogviszony eseten haromhavi illetmenynek megfelel6 
osszeg, azaz 1 844 400 Ft. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A jubileumi jutalom kifizetesehez a Budapest F6varos X. kertilet 2014. evi koltsegveteser61 
sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 1. pontjanak 1. soran a forras 
rendelkezesre all. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testfiletenek Penzugyi 
Bizottsaga meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. junius, _2o.,:' 
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1. melleklet az elffterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Penziigyi Bizottsaga 

.. ./2014. (VI. 24.) hatarozata 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat polgarmestere 30 eves jubileumi 

jutalmanak kifizeteserol 

1. A Penziigyi Bizottsag megallapitja, hogy Kovacs Robert (sziiletett: Jaszarokszallas, 1963. 
junius 2., anyja neve: Major Maria), a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 
polgarmestere a kozszolgalati tisztvisel6kr61 sz616 2011. evi CXCIX. tOrveny (a 
tovabbiakban: Kttv.) 150. § (1) bekezdese alapjan 30 evi szolgalati jogviszonyban toltott id6 
utan jubileumi jutalomra jogosult. 

2. A jubileumi jutalomra jogosit6 jogviszony kezd6 id6pontja a Kttv. 150. § (3) bekezdese 
alapjan 1984. augusztus 16., a kifizetes napja 2014. augusztus 15. 

3. Ajubileumijutalom a Kttv. 150. § (2) bekezdes b) pontja alapjan 30 evijogviszony eseten 
harornhavi illetmenynek megfelel6 osszeg, azaz 1 844 400 Ft. 

4. A Bizottsag felkeri az elnokot a sziikseges intezkedesek megtetelere. 

Hatarid6: 2014. augusztus 15. 
Feladatkoreben erintett: a Penziigyi Bizottsag elnoke 

a Szemelyiigyi es Berszamfejtesi Csoport vezet6je 
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