
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2017. február 13.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatának felülvizsgálata.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el a jelenleg hatályos 

cafetéria-szabályzatot. A szabályzatot a jogszabályok változása, valamint ebből következőleg 

a mellékletek aktualizálása miatt minden évben felül kell vizsgálni.  

 

A módosítások 2017. február 15. napjával lépnek hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. 

napjától kell alkalmazni. Javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el a szabályzat 

módosítását, és külön határozatban állapítsa meg a polgármestert 2017-ben megillető cafetéria 

összegét. 

 

1./ A Cafetéria-szabályzat „2. A cafetéria-juttatásként választható juttatások” cím helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„2. A cafetéria-juttatásként választható juttatások 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) 

bekezdése szerint, a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának 

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

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

juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő 

közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 

2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdése értelmében: 

„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak az 

adóévben 

a) juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része; 

b) a Széchenyi Pihenő Kártya 

ba) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-

szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 225 ezer 

forint támogatás; 
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bb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi 

étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több 

juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 150 ezer forint támogatás; 

bc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést 

szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól 

származóan együttvéve - legfeljebb 75 ezer forint támogatás.” 

 

A hatályos jogszabályok értelmében a cafetéria-juttatásként választható juttatások: 

 készpénz-cafetéria 

 Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP kártya) keretében 

o SZÉP kártya szálláshely alszámlájára, 

o SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára, 

o SZÉP kártya szabadidő alszámlájára utalt támogatás 

 

 

A) Készpénz-cafetéria 

 

Az önkormányzat kedvezményes béren kívüli juttatásként adhat évente összesen 100 ezer 

forint készpénzt a munkavállalójának. Ha valamely közalkalmazott nem dolgozik egész 

évben, akkor időarányosan juttathat számára a munkáltató készpénz-cafetériát. 

(Lásd Szja tv. 71. § (1) bekezdés a) pont és (6) bekezdés e) pont) 

 

 

 

B) Széchenyi Pihenő Kártya 

 

Az önkormányzat a hozzájárulást a közalkalmazott által meghatározott alszámlá(k)ra, a 

szolgáltatótól megrendelt elektronikus utalvány kártyán keresztül biztosítja, elektronikus 

utalvány formájában. 

A SZÉP kártya juttatás lehet: 

- szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-

szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 225 

ezer forint támogatás; 

- vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a 

munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra 

felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 150 ezer forint 

támogatás; 

- szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az 

egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra 

felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 75 ezer forint 

támogatás; 

(Lásd Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pont) 

 

Ezt a cafetéria-juttatási elemet választóknak a főkártya megrendeléséhez a 3. mellékletben 

megjelölt adatokat, és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot a 4. melléklet szerinti 

nyomtatványt kell kitöltenie. 

A kártya megrendelése a közalkalmazottak igénylése alapján a közös hivatal pénztárosának 

feladata, a kártya megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban 

az igénylőt semmilyen költség nem terheli. 



2./ Hatályát veszti a Cafetéria-szabályzat 3. cím 3.1. pontjának c) pontja. 

 

 

3./ Hatályát veszti a Cafetéria-szabályzat 6. cím 6.1. pontja és a 6.2. pontja. 

 

 

4./ A Cafetéria-szabályzat „Mellékletek” oldala helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„Mellékletek 

  

1. melléklet: Cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 2017. évben 

 

2. melléklet: Nyilatkozat a cafetéria-juttatás éves keretösszegének igénybevételéről 

 

3. melléklet: Nyilatkozat a SZÉP Kártya igénybevételéhez 

 

4. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

 

5. melléklet: Nyilatkozat az iskolakezdési támogatás igénybe vételéhez 

 

6. melléklet: Nyilatkozat a tárgyév november 30-ig igénybe nem vett cafetéria-összeg 

felhasználásáról 

 

7. melléklet: A cafetéria-jutattással kapcsolatos feladatellátók” 

 

 

5./ A Cafetéria-szabályzat 1. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

„1. melléklet 

 

A cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 

2017. évben  

 

1. Beleg Község Önkormányzata dolgozói (közalkalmazott) tekintetében a cafetéria-juttatás 

egy főre eső éves összegét – amely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket 

is – figyelembe véve a keretösszeg megállapítására vonatkozó legalacsonyabb és 

legmagasabb értékhatárt  

 

bruttó 200.000 Ft-ban, azaz Kettőszázezer forintban határozom meg. 

 

2. A Belegi Pitypang Óvoda dolgozói esetében a cafetéria-juttatás egy főre eső éves összegét 

bruttó 200.000 Ft-ban határozom meg. Az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése a közös 

hivatal belegi kirendeltségén dolgozó köztisztviselőjének feladata. 

 

3. A polgármester 2017. évi cafetéria-juttatása bruttó 200.000 Ft, melyet a képviselő-testület a 

…./2017. (II. …) önkormányzati határozatával hagyott jóvá. Az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartások vezetése a közös hivatal belegi kirendeltségén dolgozó köztisztviselőjének 

feladata. 

 

4. A tárgyévben a cafetéria-juttatásként választható juttatások a következők: 



a)  - készpénz-cafetéria, 

- Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatás. 

 

b) Az a) ponton kívül választható egyéb juttatás a tárgyévben nem kerül meghatározásra. 

 

5. A kedvezményes adókulccsal rendelkező cafetéria elemeknél – a cafetéria-juttatás egy főre 

eső éves bruttó összegén belül – a kedvezményes adósávnál magasabb összegű választás 

lehetőségét nem engedélyezem. 

                               

 

Kelt: Beleg, 2017. január 31. 

 

     p.h. 

         ......................................... 

                                                                                                 polgármester” 

 

6./ A Cafetéria-szabályzat 2. mellékletének címében szereplő „2016” szövegrész helyébe 

2017” szöveg lép. 

 

7./ A Cafetéria-szabályzat 2. mellékletének táblázata helyébe a következő táblázat lép: 

 

Juttatások 

Igénybevétel  

Havi összeg 

Ft-ban 
Hónapok 

Éves összeg 

Ft-ban 

I. A szabályzat 2. pontja szerinti juttatások 

Széchenyi Pihenő Kártya 

/A juttatás sajátossága: adható maximum 

450.000 Ft/év, az adó 34,22 % / 

  
nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: 

adható maximum 225.000 Ft/év, az adó 34,22 

%/ 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - étkezés /A juttatás sajátossága: 

adható maximum 150.000 Ft/év, az adó 34,22 

% / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás 

sajátossága: adható maximum 75.000 Ft/év, 

az adó 34,22 % / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

    

 Készpénzkifizetés /adható maximum 

100.000 Ft/év, adó 34,22 %/ 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

II. Az adott évi cafetéria-juttatás keretében a jegyző által az I. ponton túl választható 

juttatásként meghatározott juttatás(ok) 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

III. A cafetéria-juttatás igénylés összesítése 

(Az I. és II. pontokban szereplő adatok 

összesen: 

   

 

bruttó: ............ 



 

Kelt.......................................... 

       .......................................................... 

        közalkalmazott aláírása” 

 

8./ A Cafetéria-szabályzat 3. mellékletének címében szereplő „2016” szövegrész helyébe 

2017” szöveg lép. 

 

9./ Hatályát veszti a Cafetéria-szabályzat 5. melléklete. 

 

 

10./ A Cafetéria-szabályzat 6. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

„6. melléklet 

 

Nyilatkozat  

a tárgyév november 30-ig igénybe nem vett cafetéria-összeg felhasználásáról 

 

A nyilatkozatot november 30-ig kell megtenni! A tárgyévben fel nem használt 

keretösszeget következő évre tárgyévre átvinni nem lehet! 

A közalkalmazott 

neve: ....................................................................  anyja neve: ................................................. 

születési helye és ideje: ............................................................................................................. 

munkaköre:......................................................... 

A nyilvántartás szerinti maradvány összeg: .......................  (bruttó) Ft. 

A november 30-ig igénybe nem vett cafetéria-összeget a következőképpen szeretném igénybe 

venni: 

Az igényelt juttatás Összeg Ft-ban 

nettó adó bruttó 

Cafetéria szabályzat szerint választható juttatások - - - 

 Széchenyi Pihenő Kártya  

/maximum 450.000 Ft/év, az adó 34,22 %/ 

   

Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: adható maximum 

225.000 Ft/év, az adó 34,22 %/ 

   

        SZÉP - étkezés /A juttatás sajátossága: adható maximum 

150.000 Ft/év, az adó 34,22 %/ 

   

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás sajátossága: adható maximum 

75.000 Ft/év, az adó 34,22 %/ 

   

  Készpénzkifizetés /A juttatás sajátossága: adható maximum 

100.000 Ft/év, az adó 34,22  %/ 

   

Egyéb, az adott évi cafetéria-juttatás alapján választható juttatás - - - 

     

    

    

Összesen - -  

 

Kelt.......................................... 

       .......................................................... 

                       aláírás” 



Határozati javaslat 1: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (II. ….) önkormányzati 

határozata a cafetéria-szabályzat módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 

módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (II. ….) önkormányzati 

határozata a 2017. évi polgármesteri cafetériáról.  

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csaba polgármester 2017. 

évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló bruttó összegét 200.000 

Ft összegben állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

 

 

 

Kérem a T. képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalására és a szükséges döntések 

meghozatalára. 

 

 

Segesd, 2017. február 7. 

 

 

         dr. Varga Katalin 

                  jegyző 
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