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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2018. január 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére 

 

Az előterjesztést készítette:  Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

 

Előadó: Hunyadi Péter ÜSZB elnök 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

 

 

Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

        jegyző   

 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. január 10. 
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Ügyrendi és Szociális Bizottság Elnökének      

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2018. január 25-i  ülésére  

  

Cafetéria éves keretösszegének meghatározása a Polgármester részére tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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 (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál.  

 

A cafetéria juttatásokra igénybe vehető éves keretösszeget a 2016. évi XC. törvény 59. § (4) 

bekezdése határozza meg, mely alapján a cafetéria összege 2017. évre nem haladhatja meg a bruttó 

200.000,- forintot, ez alapján a 2018. évre sem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott 

mértéket. 

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. 

Fentiekre tekintettel, javasolom a Képviselő- testületnek, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 

2018. évi keretösszegét bruttó 200.000- Ft-ban határozza meg.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (4) bekezdése 

alapján, az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat, ezért 

az előterjesztést nyilvános ülésen szükséges tárgyalni. 

 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-

juttatásának 2018. éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen és biztosítsa a 2018. évi 

költségvetésben a juttatás fedezetét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

Végrehajtásért felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

A határozatról értesül: Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Fülöp Róbert polgármester 

Büki Rita munkaügyi ügyintéző 

 

Kiskunhalas, 2018. január 10. 

Hunyadi Péter s.k. 

       elnök 


