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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. február 18.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
2021. évi cafetériajuttatási keretének elfogadására

Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 02. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 02.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó szabályai alapján
a  polgármester  tekintetében  rendelkezni  kell  a  cafetériajuttatás  mértékéről,  a  juttatás
igénybevételének  részletes  szabályairól,  elszámolásának  rendjéről  és  az  esetleges
visszatérítésről.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi Osztály Iktatószám: 4750-1/2021.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit Ügyintéző telefonszáma: 25/544-104
Ügyintéző aláírása: osztályvezető aláírása: 

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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma:2021.02.11. Ellenőrzés dátuma:2021.02.11.
Észrevétel: Van/  Nincs  
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma:2021.02.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.02.11.-
Törvényességi észrevétel: Van/  Nincs  
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
2021. évi cafetériajuttatási keretének elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.)  225/
A. § (1) bekezdése szerint a polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület
gyakorolja.

A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfe-
lelően alkalmazni kell (többek között) a Kttv. 151. §-át is, amely a cafetériajuttatásokat sza-
bályozza. Idézett szakasz alapján a főállású polgármester tekintetében határozni kell a ca-
fetériajuttatás mértékéről – erre a képviselő-testület, mint munkáltató jogosult –, valamint a
hivatali  szervezet vezetője a közszolgálati  szabályzatban rendelkezik a cafetériajuttatás
igénybevételének  részletes  szabályairól,  az  elszámolásának  rendjéről  és  az  esetleges
visszatérítésről. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (6) bekez-
dése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021. évben - az ön-
kormányzat saját forrásai terhére - a helyi  önkormányzat képviselő-testületének polgár-
mesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál fog-
lalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb
összegben állapíthatja meg az illetményalapot. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati
jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kér-
déseiről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2013. (II.01.) önkormányzati
rendelete 2021. január 21. módosítása szerint ez az illetményalap Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzatánál a tavalyi évvel megegyezően 42.000-Ft-ba került megálla-
pításra a törvény szerinti 38.600.-Ft helyett.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a  cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacso-
nyabb az illetményalap jelen esetben a 42.000.-Ft ötszörösénél, azaz bruttó 210.000-Ft-
nál, és nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
71. § (1) bekezdésében meghatározott nettó 400.000.-Ft-ot.

Települési önkormányzatok esetében a juttatások fedezetét a költségvetési rendeletben
köteles biztosítani a képviselő-testület. Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési terveze-
te tartalmazza a bruttó 210.000 Ft/fő/év összegű cafetérijuttatást a személyi kiadásoknál,
mely  összeg fedezetet  biztosít  az  egyes juttatásokhoz kapcsolódó,  a  juttatást  teljesítő
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a polgármester cafetériajuttatásának 2021. évi keret-
összegét a jogszabály biztosította lehetőségek szerinti maximális összegben, bruttó két-
száztízezer forintban állapítsa meg.

A cafeteriajuttatás igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére a hatályos, Dunaúj-



város Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzatáról szóló
11/2017. (II. 28.) jegyzői utasítás rendelkezik.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elé:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

…/2021. (II….) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

2021. évi cafetériajuttatási keretének elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza: 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere részére a 2021. évben bruttó 210.000
Ft, azaz Kétszáztízezer forintban állapítja meg a cafetériajuttatás keretösszegét, mely
keretösszeg  fedezetet  nyújt  a  juttatást  kifizető  munkáltatót  terhelő  közterhek
megfizetésére is.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  jegyzőt  jelen  határozat
végrehajtására.

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

Határidő: 2021. március 1. 

Dunaújváros, 2021. február 18.

Dr. Molnár Attila s.k. 
jegyző




