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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2018. február 12.-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 2018. február 15. napjával lépnek hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. 

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

módosítását, és külön határozatban állapítsa meg a polgármestert 2018-ban megillető cafetéria 

összegét. 

 

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

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A cafetéria-juttatásként választható juttatások 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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, 

2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. 

 

 

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

 

„Mellékletek 

  

1. melléklet: Cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 2018. évben 

 

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

 

3. melléklet: Nyilatkozat a SZÉP Kártya igénybevételéhez 
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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” 

 

 

 

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

„1. melléklet 

 

A cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 

2018. 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 134.220 Ft-ban, azaz Egyszázharmincnégyezer-kettőszázhúsz forintban határozom 

meg. 

 

2. A polgármester 2018. évi cafetéria-juttatása bruttó 200.000 Ft, melyet a képviselő-testület a 

…./2018. (II. 12.) önkormányzati határozatával hagyott jóvá. Az ezzel kapcsolatos 

nyilvántartások vezetése a közös hivatal belegi kirendeltségén dolgozó köztisztviselőjének 

feladata. 

 

3. 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. 

 

4. 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, 2018. január 31. 

 

     p.h. 

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

                                                                                                 polgármester” 

 

 



4./ A Cafetéria-szabályzat 2. mellékletének címében szereplő „2017” szövegrész helyébe 

2018” szöveg lép. 

 

5./ A Cafetéria-szabályzat 3. mellékletének címében szereplő „2017” szövegrész helyébe 

2018” szöveg lép. 

 

6./ A Cafetéria-szabályzat 7. mellékletben lévő táblázat 1. sorában „Zarka Miklósné” 

szövegrész helyébe „Sára Erika” szöveg lép. 

 

 

Határozati javaslat 1: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. (II. ….) önkormányzati 

határozata a cafetéria-szabályzat módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt cafetéria-szabályzatát a jegyzőkönyv 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 2: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. (II. ….) önkormányzati 

határozata a 2018. évi polgármesteri cafetériáról.  

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csaba polgármester 2018. 

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, 2018. február 7. 

 

 

         dr. Varga Katalin 

                  jegyző 

 

 

 

 


