
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 03. 16.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere cafetéria-juttatására

El  őadó: a jegyző

El  őkészítő:  Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető
Fülöpné Cserpes Márta személyügyi vezető ügyintéző

Meghívott: - 

Véleményez  ő bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.03. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: 

Szükséges a polgármester 2017. évi cafetéria-juttatási keretének megállapítása, valamint a 
juttatás igénybevételének szabályozása.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Munkaerő-
gazdálkodási Osztály

Iktatószám: 5387/2017.

Ügyintéző neve: Fülöpné Cserpes Márta
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-259
Ügyintéző aláírása: Fülöpné Cserpes Márta sk. Igazgató/osztályvezető aláírása: Bojér Éva sk

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Szekeres Réka sk
Leadás dátuma:2017.02.22. Ellenőrzés dátuma:2017.02.22.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Kovács Éva sk
Leadás dátuma:2017.02.22. Ellenőrzés dátuma:2017.02.22.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-juttatására

Tisztelt Közgyűlés!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 225/L.
§ (1)-(2) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazni kell –
többek között - a Kttv. 151. §-át, mely a cafetéria-juttatásokat szabályozza. E szerint a fő-
állású polgármester tekintetében rendelkezni kell a cafetéria-juttatás mértékéről, a juttatás
igénybevételének részletes  szabályairól,  elszámolásának rendjéről  és visszatérítésének
szabályairól. 

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester felett a munkáltatói jogokat a köz-
gyűlés gyakorolja, ezáltal határozatban dönt a polgármestert megillető cafetéria juttatás
éves keretösszegéről.

A cafetéria juttatás jogszabályban meghatározott éves összege nem lehet alacsonyabb az
illetményalap (38650) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,-Ft-nál, és nem haladhatja meg
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4)
bekezdésében meghatározott bruttó 200.000 forintot.

Önkormányzatok esetében a juttatások fedezetét a költségvetési rendeletben köteles biz-
tosítani  a  közgyűlés.  Az  önkormányzat   2017.  évi  költségvetése  tartalmazza  a  bruttó
200.000,- Ft/fő/év összegű cafetéri-juttatást a személyi kiadásoknál, mely összeg fedeze-
tet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő köz-
terhek megfizetésére is. 

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 2017. évi ke-
retösszegét  a  jogszabály biztosította  lehetőségek szerinti  maximális  összegben,  bruttó
200.000,-Ft-ban állapítsa meg.
A cafetéria-rendszerre, illetve a rendszeren belül kedvezményes adózással adható juttatá-
si formákra vonatkozó jogszabályi előírások 2017. január 1-től jelentősen megváltoztak,
ezért szükséges a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló - 96/2016.(II. 18.) ha-
tározatát - hatályon kívül helyezni. A juttatás igénybevételére, elszámolására és visszatérí-
tésére alkalmazni kell a polgármester tekintetében is a köztisztviselőkre vonatkozó hatá-
lyos Közszolgálati Szabályzat cafetériára vonatkozó rendelkezéseit. 

A  polgármester  illetménye,  tiszteletdíja  és  egyéb  juttatása  közérdekű  adat,  ezért  az
előterjesztést nyilvános ülésen szükséges tárgyalni. 
Jelen kérdésben eltérő rendelkezést nem tartalmaz a törvény.

A javaslatot az ügyrendi igazgatási és jogi bizottság 2017. március 8. napi ülésén
megtárgyalta, egyhangúan négy igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra

alkalmasnak nyilvánította.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztésben ismertetett törvényi előírások és indokok alapján az alábbi határozati
javaslatot terjesztem elő elfogadásra.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

………  ./2017. (III.   16  .) határozata
a polgármester cafetéria-juttatásának elfogadására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesterét megillető cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-
ban állapítja meg, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a
juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  polgármestert  megillető  cafetéria
juttatásról szóló 96/2016.(II.18.) határozatát hatályon kívül helyezi, valamint elrendeli a
polgármester  tekintetében  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala
hatályos  Közszolgálati  Szabályzatának  cafetériára  vonatkozó  rendelkezéseinek
alkalmazását.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a jegyző
- a végrehajtásban való közreműködésért:
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője

Határidő:      2017. március 17.

Dunaújváros, 2017. március 16.

Dr. Sürü Renáta s.k. 
jegyző


