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Készült a képviselő-testület 2010. február 15-én tartandó ülésére 

 

A polgármester 2010 évi cafetéria juttatás keretösszegének meghatározása 

 

A napirend előterjesztője: Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke 

Az előterjesztés előkészítette: Lutár Mária körjegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 

2009. évi CIX. törvény többek között 2010. január 01-jétől módosította a köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F-49/H.§-ait, amelynek következtében az 

alanyi jogon járó ún. béren kívüli juttatások megszűntek, illetve módosultak, valamint megszűnt a 13. 

havi illetmény is. 

 

A Ktv. kötelezően írja elő a cafetéria rendszer bevezetését, amelyre jogosult a polgármester is. „A 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” 

szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 13. §-a ugyanis előírja, hogy a polgármesteri 

foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Ktv. 49/F. §-át is. 

A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a 

képviselő-testület egyedileg dönt a cafetéria juttatás éves keretösszegéről. 

A köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII.23.) Korm. rendelet 

3. § (1) bekezdés rendelkezésére, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

(Szja.) 69.§. (1) bekezdés d.)-e.) pontjaira tekintettel a polgármester cafetéria juttatása nem térhet el az 

adott hivatalban a köztisztviselők számára meghatározott keretösszegtől.  

Szükséges a polgármestert illető cafetéria részletszabályainak meghatározása is, melyek teljes 

mértékben megegyezhetnek a köztisztviselők számára meghatározott, közszolgálati szabályzatban írt 

rendelkezésekkel.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Szigliget, 2010. február 5. 
 

          Szabó Tibor 
Ügyrendi Bizottság elnöke 

 
 
Határozati javaslat 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésben a főállású polgármester cafetéria 

juttatásának éves összegét 2010. január 01-jétől bruttó 220.000 Ft/év összegben határozza meg. 

A főállású polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a köztisztviselők 

részére a „Közszolgálati Szabályzat”-ban megállapított rendelkezésekkel.   

Megbízza a körjegyzőt, hogy az éves keretösszeget a 2010. évi költségvetésében a személyi juttatások 

körébe építse be. 
 

Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 


