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ELŐTERJESZTÉS 

Cafetéria-juttatás megállapításáról Schuller Tibor polgármester úr részére 

 a Képviselő-testület 2022. február 10-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

   A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. 

§-a rendelkezik a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról, melyet a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, illetőleg a Közszolgálati Szabályzat alapján 

munkavállalói, valamint a Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkoztatási 

jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell.  

   A Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján a munkavállaló cafetéria-juttatásként – választása szerint 

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. § 

(1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és 

feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. 

   Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) 

bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának 

kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy 

foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – 

juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában 2022. évben nem haladhatja meg a 

nettó 400.000,-Ft-ot, és nem lehet kevesebb az illetményalap ötszörösénél. 

A 400.000,- Ft a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául 

szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya 

csak az év egy részében áll fenn. 

 

A juttatás Széchenyi Pihenő Kártya alszámláira történő utalással történik, 2022. évben 

kedvezményes adózás mellett 450.000 Ft folyósítható. 

 

A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 

juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.  

  

Fentieknek megfelelően 2022. évben a cafetéria-juttatás keretösszege bruttó 450.000 Ft /nettó 

324.000 Ft + 15 %SZJA+13 % szochó/ 

 

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. 

 



   Sávoly Község Polgármestere felett - Kttv. 225/A. §-a értelmében - a munkáltatói jogokat a 

Képviselő-testület gyakorolja, ebből következően a polgármester cafetéria juttatására 

vonatkozó részletes szabályozás megalkotására a képviselő-testület jogosult, és köteles. 

   A jegyző által megalkotott szabályzat alkalmazása a Polgármesterre nem terjed 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 úr cafetéria-

juttatása tekintetében a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzatának 

alkalmazását rendelje el és a 2022. évi keretét bruttó 450.000 Ft-ban állapítsa meg. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuller Tibor polgármester cafetéria-

juttatására vonatkozó előterjesztését megtárgyalta. 2022. évi cafetériájának mértékét bruttó 

450.000 Ft-ban állapítja meg. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a juttatás tekintetében 

elrendeli a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria-szabályzatának megfelelő 

alkalmazását a polgármester tekintetében. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Marcali, 2022. február 2. 

 

 

        Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

           jegyző 


