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Tisztelt Képviselő-testület!
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2001. novemberében alkotott
rendeletet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2009. évi CIX. tv. hatályon kívül helyezte a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) ruházati költségtérítésre vonatkozó 49/G.§-át és bevezette a
cafetéria-juttatás rendszerét az alábbiak szerint:
A Ktv. 49/F. § „(1) A köztisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is
figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2)
bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt
juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az
ingyenes vagy kedvezményes internethasználatra jogosult. A miniszter - ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik - utasításban a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek
vonatkozásában, egyéb szervek esetében pedig a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati
szabályzatban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes
juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja.
(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, illetve nemzeti szakértőként
foglalkoztatott köztisztviselő, továbbá a köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában,
amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama
meghaladja a harminc napot.
(3) A köztisztviselő írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig - helyi
önkormányzatnál tárgyév március 1-jéig -, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az
áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen
juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt a
vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban,
egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban lehetővé
teszi. A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban előírhatja, hogy a
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köztisztviselő helyi utazására szolgáló bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot
korábban kell megtenni.
(4) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét - ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter
utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati
szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap
ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a köztisztviselő közszolgálati
jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben
igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a
jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve - a köztisztviselő választása szerint, ha
a juttatás természete ezt lehetővé teszi - vissza kell adni (a továbbiakban együtt:
visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a 15. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott okból szűnik meg.
(6) Ha a köztisztviselőt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes
munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az
időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új
munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét - legfeljebb az új munkáltatónál
igénybe vehető juttatás mértékéig - csökkenteni kell.”
Fentiek alapján mind Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatala Közszolgálati
Szabályzatában, mind a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői juttatásairól szóló
20/2001.(XI.30.) számú rendeletben bevezetésre kerülne a cafeteria-juttatás rendszere,
amelynek keretében a köztisztviselők az alábbi juttatások közül jogosultak választani:
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári és önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás,
- üdülési hozzájárulás,
- meleg étkeztetéshez hozzájárulás,
- iskolakezdési támogatás,
- ingyenes vagy kedvezményes internet használat.
A cafeteria-juttatással kapcsolatos módosítások a rendelet-tervezet szerint kerülnének
átvezetésre Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú rendeletén.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést, és az annak
mellékletét képező Rendelet-tervezetet megvitatni és a módosításra vonatkozó Rendeletet
megalkotni.
Ásotthalom, 2009. december
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