
10. napirendi pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 1–i soros ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a polgármester 2016.évi cafetéria juttatásáról  

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

- a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet 

            

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Dr. Sisa András jegyző 

Az előterjesztést készítette:   Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Mötv. 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb 

rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/A. §, 

valamint 225/J. § (1)-(2) bekezdése szerint: 

 

„225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület 

és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, 

sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

(2) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya 

a) a megválasztásával jön létre, ha főállású polgármesterként választották meg, vagy 

b) a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre, ha a képviselő-testület 

a társadalmi megbízatást - a polgármesterrel egyetértésben - főállásúra változtatja.” 

 

„225/J. § (1) A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, 

fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem 

ruházhatja át. 

(2) Az alpolgármester tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói 

jogokat.”  

  

A Kttv. 225/L. § (1)-(2) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra 

megfelelően alkalmazni kell – többek között – a Kttv. 151. §-ában foglaltakat. Így a 

Képviselő-testületnek, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell döntenie a főállású 

polgármester tekintetében a cafetéria mértékéről, a cafetéria juttatás igénybevételének 

módjáról, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól. 

 

„151. § (1) A kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az 

Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is 

figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) 

bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az 

ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben 

jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet 

alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít 

fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő 

közterhek megfizetésére is.” 

 

A fenti jogszabály alapján a cafetéria minimum bruttó összege 38.650x5=193.250,-Ft, 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény határozza meg 

a cafetéria legmagasabb bruttó összegét: 

„57.§ (4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, 

illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak 

éves szinten - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre 

is figyelemmel, az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében 

meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót 

terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2016. évben nem haladhatja meg a 

bruttó 200 000 forintot.” 

 



Tekintettel a cafetéria összeg minimum és maximum összegének minimális különbözetére, 

valamint arra, hogy a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai is bruttó  

200.000,-Ft éves cafetéria juttatásban részesülnek, javaslom, hogy a Képviselő-testület is a 

bruttó 200.000,-Ft éves cafetéria juttatást állapítson meg a polgármester számára a 2016. 

január 1-jétől kezdődően. 

 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják, meg és döntsenek a határozati 

javaslat alapján. 

 

Alcsútdoboz, 2016. január 20. 

 

                  Dr. Sisa András  

                                                                                                           jegyző 

 

Határozati javaslat: 

 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő- testületének 

/2016. (II.1.) számú határozata 

a polgármester 2016. évi cafetéria juttatásának megállapításáról 

 

 

1. Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth Erika 

főállású polgármesterre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kívánja 

kiterjeszteni.  

 

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, Tóth Erika főállású 

polgármester 2016. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó 

összegét 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint összegben határozza meg.  

 

3. A Képviselő-testület a polgármester cafetéria jogosultságának kezdő időpontját 2016. 

január 1. napjában határozza meg.  

 

4. A cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárási rendet a Felcsúti Közös 

Önkormányzati Hivatal 98-6/2013. számú közszolgálati szabályzata szerint kell 

alkalmazni. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

 


