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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. február 27-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített   többség szükséges!

Tárgy: Javaslat a polgármester részére cafetéria-juttatás megállapítására

Előterjesztő: Dr. Juhász Attila, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Előkészítő: György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi fedezet: 841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta Sándor Tamás Máténé dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

Szász Andrea
irodavezető

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151.
§-a állapítja meg a cafetéria-juttatás szabályait. 

A  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők
tiszteletdíjáról  szóló 1994.  évi  LXIV. törvény (továbbiakban:  Pttv.)  13.  §  (1)  bekezdése a
polgármester  vonatkozásában  alkalmazni  rendeli  a  Kttv.  151.  §-ának  szabályait,  mely
kimondja,  hogy  a  cafetéria-juttatás  éves  összege  nem lehet  alacsonyabb  az  illetményalap
ötszörösénél.  A  közszolgálati  tisztviselők  részére  adható  juttatásokról  és  egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése szerint a
köztisztviselőt  megillető  cafetéria-juttatás  éves  keretösszegét  a  hivatali  szervezet  vezetője
határozza meg a közszolgálati szabályzatban minden év február 15-ig. 
A  polgármester  tekintetében  a  képviselő-testület  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat,  így
határozatban  kell  megállapítani  a  polgármestert  megillető  2014.  évi  cafetéria-juttatás
mértékét.  A Képviselő-testület  2014.  február  27-i  ülésén  fogadja  el  a  város  2014.  évi
költségvetését, melyben a köztisztviselők számára a törvényi minimum, azaz az illetményalap
(38.650,- Ft) ötszörösének megfelelő bruttó összegben - 193.250,- Ft/fő -, fedezetet biztosít a
cafetéria-juttatáshoz. A fenti összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1a) bekezdése alapján
egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére
azonos  feltételekkel  és  módon  ingyenesen  vagy  kedvezményesen  átadott  termék,  nyújtott
szolgáltatás  révén  juttatott  adóköteles  bevétel  (ideértve  azt  az  esetet  is,  ha  a  termék,  a
szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére valamennyi, az előzőekben említett,
juttatásban  részesülő  magánszemély  számára  ugyanazon  termék  vagy  szolgáltatáskörből
azonos  feltételekkel  választható).  Javasolom,  hogy Talabér  Márta  polgármester  számára  a
2014.  évi  cafetéria-juttatás  összegét  a  Képviselő-testület  a  köztisztviselői  illetményalap
ötszörösének megfelelő mértékben, azaz bruttó 193.250,- Ft-ban állapítsa meg.

A cafetéria-juttatás részletszabályai esetében javasoljuk, hogy cafetéria juttatásának részletes
eljárási rendje egyezzen meg a köztisztviselők részére a „Közszolgálati Szabályzat”-ban meg-
állapított rendelkezésekkel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!

Várpalota, 2014. február 7.

Dr. Juhász Attila
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén megtárgyalta a
Jogi és Ügyrendi Bizottság előterjesztését és meghozta a 
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h a t á r o z a t o th a t á r o z a t o t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségve-
tésben a főállású polgármester cafetéria juttatásának éves összegét 2014. január 01-jétől bruttó
193.250 Ft/év összegben határozza meg.

A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a köztiszt-
viselők részére a „Közszolgálati Szabályzat”-ban megállapított rendelkezésekkel.

Határidő: azonnal

Felelős: a határozat megküldéséért: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző

a végrehajtásban közreműködik: György Beáta 

 személyzeti és szakoktatási szakreferens 

Várpalota, 2014. február 27.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


