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ELŐTERJESZTÉS 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 25-i ülésére a 

polgármester cafetéria-juttatás megállapításához  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. §. f) pontja vonja a törvény hatálya alá.   
A Kttv. 225/A.§ (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya sajátos 
közszolgálati jogviszony, aki tekintetében a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. 
A Kttv. 225/L. §-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni 
kell a Kttv-nek a cafetéria-juttatást szabályzó 151. §-át. A cafetéria juttatást a törvény alanyi jogon 
biztosítja, a cafetéria jogosultságot a Kttv. a jogviszony fennállásához köti. A cafetéria-juttatás 
megállapítása a polgármester esetében is kötelező, a juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az 
illetményalap ötszörösénél, amely összeg az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 
munkáltatót – jelen esetben Kéthely Község Önkormányzatát – terhelő közterhek megfizetésére is 
fedezetet biztosít. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § 
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves 
cafetéria kerete 2018-ban nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. 
Ennek megfelelően a cafetéria-juttatás keretösszege 2018. évben bruttó 200.000 Ft. 

A Kttv. 151. §. (3) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban 
rendelkezik a cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és 
visszatérítésének szabályairól.  

A jegyző által kiadott szabályzat csak a hivatalban foglalkoztatottakra terjed ki. 
Kéthely Község polgármestere felett  - Kttv. 225/A. §-a értelmében  - a munkáltatói jogokat a 
képviselő-testület gyakorolja, ebből következően a polgármester c afetéria-juttatására vonatkozó 
részletes szabályozás megalkotására a képviselő-testület jogosult és köteles. 
A jegyző által megalkotott szabályzat alkalmazása a polgármesterre nem terjed és nem terjeszthető ki, 
annak ugyanakkor nincs akadálya, hogy a képviselő-testület a polgármester éves cafetéria-juttatását 
megállapító határozatában a hivatal cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó részletszabályait 
rendelje alkalmazni a polgármester cafetéria-juttatásnak igénybevételére, az azzal való elszámolásra 
és visszatérítésre. 
 

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a polgármester cafetéria-juttatása tekintetében 
a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal K özszolgálati Szabályzatának  a cafetéria-juttatás 
igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását rendelje el. 
 
 
 
 
 
 

 
 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatására vonatkozó 
előterjesztését megtárgyalta. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a juttatás tekintetében elrendeli 
a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának  a cafetéria-juttatás igény-
bevételére, elszámolására és visszatérítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását a polgármester 
tekintetében. 
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Kéthely, 2018. január 12. 
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