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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2019. november 25.-i ülésére 

 

Tárgy: A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően 

alkalmazni kell a 150-153. §-t, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik. 

 

A polgármester esetében a hivatali szervezet vezetőjén a munkáltatói jogkört gyakorló 

képviselő-testületet kell érteni. A képviselő-testületnek a polgármester cafetéria juttatásának 

éves keretösszegéről egyedi határozattal kell dönteni, amely – tekintettel a közszolgálati 

tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 

31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére – nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselők 

számára meghatározott keretösszegtől: 

 

„A hivatali szervezet vezetője által kiadott közszolgálati szabályzat a szervezet személyi 

állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg valamely szempont alapján 

eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható juttatásokat.” 

 

A közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege Magyarország 2019. évi 

központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő/év. 

A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet a juttatáshoz kapcsolódó, munkáltatót 

terhelő közterhek megfizetésére is.  

 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklet 7.) pontja szerint a Szociális Bizottság feladat- és 

hatáskörébe tartozik az, hogy a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester esetében 

gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokhoz kapcsolódó jogosítványokat. 

 

A korábbi polgármester cafetéria juttatása 2019. februárjában került megállapításra, és az éves 

cafetéria juttatás 2019. október 13. napjáig, arányosan került kifizetésre. Ennek megfelelően a 

megválasztott polgármester cafetéria juttatása is arányosan kerül megállapításra, 2019. 

október 13. napjától 2019. december 31. napjáig. 

 

A fentiekben leírtak alapján a Szociális Bizottság javasolja, hogy a polgármester cafetéria 

juttatásának 2019. évi keretösszegét bruttó 42.000 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés 

meghozatalára. 



Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. (XI. ….) önkormányzati 

határozata a 2019. évi polgármesteri cafetériáról.  

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosi Róbertné 

polgármester 2019. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló 

bruttó összegét 42.000 Ft összegben állapítja meg. 

 

2./ A képviselő-testület a polgármesterre az önkormányzatra vonatkozó Cafetéria 

szabályzatot rendeli alkalmazni. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Egyed Béla alpolgármester 

 

 

 

Beleg, 2019. november 20. 
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