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Tisztelt Képviselő-testület!  

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

225/B. §-a alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni 

rendeli a Kttv. 151. §-át, mely a cafetéria-juttatásokat szabályozza. E szerint a cafetéria-

juttatás megállapítása kötelező a polgármester számára, melynek éves összege nem lehet 

alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, valamint Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019 évi LXXI. törvény 58.§ (4) bekezdése alapján nem lehet több 

bruttó 200.000 Ft-nál. (A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes 

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



A cafetéria-juttatás részletszabályait a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról 

és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: a 

Korm. rendelet.) VIII. fejezete és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

(Szja. tv.) szabályozza. (Figyelemmel a Kttv. 151.§-ában meghatározott korlátozásokra.) 

A Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére tekintettel a polgármester cafetéria-juttatása nem 

térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől.  

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a képviselő-testület 

gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről szóló 

rendelet első fordulójának tárgyalásával javaslatot tesz az Etyeki Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői és a polgármester éves cafeteria keretére. 

A cafeteria felhasználására vonatkozó szabályokat az Etyeki Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői és a polgármester tekintetében egységesen a cafeteria szabályzat fogja 

részletezni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntsön a polgármester 

2020. évi cafeteria-juttatásáról. 

 

Etyek, 2020. január 06. 

 

         Dr. Révész Zoltán 

          aljegyző 

Határozati javaslat 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2020. (I. 16.) határozata 

A polgármester 2020. évi cafeteria-juttatásáról 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/B. § (1) bekezdése és 151. §-a 

alapján: 

1. Zólyomi Tamás polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét - 

közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszeggel megegyezően, bruttó 

200.000,- Ft-ban állapítja meg, 

2. a polgármester cafeteria-felhasználására az Etyeki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire 

vonatkozó cafeteria szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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