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“Az előterjesztés jogszerű.” 

 

Előterjesztés 

 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14-i ülésre  

a főállású polgármester cafatéria-juttatásának 2020. évi keretösszegéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv. 73.§-ának rendelkezése értelmében a polgámesteri tisztség ellátásával kapcsolatos 

egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(továbbiakban: Kttv.) állapítja meg. A Mötv. 79. §. (2) bekezdése szerint:a polgármester 

jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kel. 

 

A Kttv. VII/A. fejezete a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára 

vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazza. A fejezet 225/L. §-a a polgármesteri 

foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a Kttv. 151. §-át, mely a 

cafeteria-juttatást szabályozza, vagyis cafeteria-juttatásban kell részesíteni a főállású 

polgármestert is. Hivatkozott fejezet 225/K. §-ának (1) bekezdése alapján “ha e törvény 

eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az, alpolgármestert, is érteni kell.” 

 

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester tekintetében a Képviselő-

testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, a képviselő-testület döntése szükséges a cafeteria-

juttatás éves keretösszegéről, melyről határozattal kell dönteni. 

 

A cafeteria-juttatás éves összege a Kttv. 151. §-ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb 

az illetményalap ötszörösénél. Mivel a Kvtv. 59. §-ának (6) bekezdése alapján, a képviselő-

testület által megállapított illetményalap figyelembevételével számított cafeteria-juttatás éves 

összege meghaladja a Kvtv.-ben meghatározott keretet, ezért annak összegét 235 000 Ft-ban 

szükséges megállapítani. A cafeteria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes 

juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, 

így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti igénybe a 

polgármester és alpolgármester. 

 

A cafeteria-juttatás részletszabályait a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról 

és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet VIII. fejezete és 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény tartalmazza. 



 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a főállású polgármester cafeteria-juttatásának 

2019. évi keretösszegéről az előterjesztésnek megfelelően dönteni szíveskedjenek. 

 

Fülöp, 2020. február 10. 

 

 

 

Nagyné Hartman Éva  

jegyző megbízásából: 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet sk. 

aljegyző 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

…./2020. (II.14.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és a közszolgálatitisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/K. § (1) bekezdése; 225/L. § (1) 

bekezdése és 151. §-a, alapján az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület Hutóczki Péter főállású polgármester 2020.évi 

cafeteria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 

235 000.-Ft összegben, a cafeteria keret felhasználására vonatkozó eljárás 

rendet  a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria rendszerének 

alkalmazását is tartalmazó közszolgálati szabályzatban rögzítettek szerint 

határozza meg. 

 

Felelős: Nagyné Hartman Éva jegyző 

    Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 


