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542/2010 szám  
 
 
                        Elıterjesztés a köztisztviselık cafetéria-juttatás szabályozására  
 
Tisztelt képviselı-testület! 
 
A köztisztviselık cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009 /XII. 23./ Korm. 
rendelet elıírásai alapján a cafetéria juttatás éves összegét a köztisztviselık jogállásáról szóló 
törvény /a továbbiakban: Ktv./ 49/F § /4/ bek.-ben meghatározottak szerint az 
önkormányzatok – kötelezıen - legkésıbb a tárgyév február 15.-ig határozzák meg. 
A Ktv. értelmében 2010. január 1-tıl az illetményalap minimum ötszöröse /5x38.650,- 
Ft/év/fı = 193.250 Ft maximum 25-szöröse között lehet meghatározni a keretet, amely 
magában foglalja a közterheket is. 
 
A megállapított éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott 
cafetéria juttatás igénybevételére használható fel.  A tárgyévben igénybe nem vett összeget a 
következı évre átvinni nem lehet. Ennek célja, hogy a köztisztviselık a reálértéken csökkenı 
bérek mellett béren kívüli juttatásban részesüljenek.  
 
2009 évben a jogszabályi elıírások alapján a béren kívüli  kötelezı juttatás : 221 300 Ft/fı 
volt. 
Az adójogszabályok változása miatt a 2010 évi költségvetési koncepcióban betervezett 
összeg: 257 300 Ft/fı. 
Az adójogszabályok változásával a 2009. évben kötelezıen adandó meleg étkeztetés adóterhe 
mind a köztisztviselı, mind pedig a közalkalmazottak esetében a költségvetési koncepcióban 
betervezésre került. 
Így bár kismértékő a közalkalmazottak részére e címen nem kötelezıen biztosított támogatás, 
az önkormányzat próbálta annak reálértékét megırizni. 
 
Javaslataink:  
 
„A” Amennyiben a képviselı-testület a jogszabályban elıirt minimum összeget határozza 
meg, úgy az egy fıre esı béren kívüli juttatás - közterhekkel együtt  - 193 250 Ft/fı/év , mely 
35 %  os csökkenést jelent 2009 évi juttatás mértékéhez viszonyítottan, ennek nettó értéke 
144.950,- Ft /fı/év  
 
„B” Ha a 2010 éves költségvetési koncepcióban tervezett összeg alapján állapítja a meg a 
képviselı-testületet a cafeteria juttatás mértékét, akkor ez az adózást követıen 87 %-os 
mértéket jelent, mely lehetıséget ad arra, hogy a jogszabályban kötelezıen elıírt  
köztisztviselıi  illetményalap ötszöröse nettó értéken kerüljön megállapításra, amely 
193.000,- Ft/fı/év összeget jelent.  



  
„C” A Képviselı-testület dönthet úgy hogy a 2009. évi kötelezı juttatás mértékét állapítja 
meg, azaz 221 300 Ft-ot, ebben az esetben a 2009. évi költségvetési elıirányzathoz képest 
növekedés nem jelentkezik, ugyanakkor ebben az esetben ez dolgozónként  25 %-s 
csökkenéssel jár, ez nettó értéken 166.000,- Ft/fı/év jelent.  
 
Figyelemmel a jogszabályi elıírásokra az elıterjesztésben foglalt javaslataink megtárgyalása 
után döntésüket meghozni szíveskedjenek.  
 
 
A s z ó d,  2010. január 18. 
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