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Tárgy:Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére  
 

86/2021. (V.7.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Polgármester cafetéria-juttatásának 2021. éves 
keretösszegét bruttó 275.000,-Ft-ban határozza meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak 
végrehajtásáról intézkedjen és biztosítsa a 2021. évi költségvetésben a juttatás fedezetét. 

3. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) 
bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 
150-153/A. §-t", amely az egyéb juttatásokról rendelkezik. 
A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás elfogadására 
a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő - testület jogosult. A képviselőtestületnek a polgármester 
cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell dönteni. 
 
A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az 
illetményalap (55.000,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 275.000,- Ft-nál.  
A cafetéria juttatásokra igénybe vehető éves keretösszeget a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése határozza meg, mely alapján a 
cafetéria összege 2021. évre nem haladhatja meg a nettó 400.000,- forintot. 
A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás éves összege fedezetet biztosít az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, 
így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti igénybe a polgármester. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (4) bekezdése 
alapján, az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem 
belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 
Kiskunhalas, 2021. május 7. 
 
         Fülöp Róbert s.k. 

  polgármester 


