
  

3. 
 

 Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. január 21-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 

Lajosmizse Város Polgármestere részére 

 
 

 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:    Rostásné Rapcsák Renáta  
       intézményi referens 
 
        

 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:          Önkormányzati Bizottság 
 Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
  
  
   
   
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                 Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                    aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
                          dr. Balogh László sk. 
                          jegyzı  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 

Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2016. január 21-i ülésére 
 
Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 

Lajosmizse Város Polgármestere részére 

 
Iktatószám: LMKOH/103/2/2016. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. 
§ (1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelıen 
alkalmazni kell a 150-153/A. §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.  
 
A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás 
elfogadására a  munkáltatói jogkört gyakorló  képviselı – testület jogosult.  A képviselı-
testületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegérıl egyedi határozattal kell 
dönteni.  
 
A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb 
az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, és nem haladhatja 
meg Magyarország 2016. évi központi költségvetésérıl szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) 
bekezdésében meghatározott bruttó 200.000.- forintot.  
 
A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás éves összege fedezetet biztosít az 
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek 
megfizetésére is, így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegő (nettó) juttatást veheti 
igénybe a polgármester. 
 
A 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése 
értelmében, a helyi önkormányzatoknál legkésıbb tárgyév február 15-ig kell meghatározni a 
cafetéria-juttatás éves összegét.  
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2015. (I.22.) határozatával 
jóváhagyta a polgármestert megilletı cafetéria-juttatásról szóló szabályzatot, - 2015. február 
14. napján lépett hatályba - amelynek részletszabályai csak a függelékek tekintetében 
változnak az alábbiak szerint: 
 
Az egyes juttatáshoz kapcsolódó adókulcs mértéke 35,7%-ról 34,51%-ra változott, továbbá a 
nem kedvezményes adókulccsal igénybevehetı önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagság és 
önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagság személyi jövedelemadója 16%-ról 15%-ra 
módosul.  

A minimálbér 2016. I.1-tıl 111.000.- Ft, ezáltal az ennek függvényében megállapított 
igénybe vehetı béren kívüli juttatási elemek mértéke is változik.  
 
 
Fentiekre tekintettel, javasolom a T. Képviselı- testületnek, hogy a polgármester 
cafetéria-juttatásának 2016. évi keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg, a 
részletszabályok tekintetében pedig fogadja el az elıterjesztés mellékletét képezı 
(függelékeiben módosított) Cafetéria Szabályzat módosítását. 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (4) 
bekezdése alapján, az önkormányzati képviselı tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekbıl 
nyilvános adat, ezért az elıterjesztést nyilvános ülésen szükséges tárgyalni.  

 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 
 
 

Határozat-tervezet 
 

……./2016.(……) ÖH. 
Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét bruttó ……… Ft-ban határozza meg.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 
mellékletét képezı Cafetéria Szabályzat módosítását. 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a 
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2016. évi 
költségvetésben a juttatás fedezetét. 

4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza az általános 
helyettesítési feladatokkal megbízott alpolgármestert a módosító cafetéria-szabályzat 
aláírására. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı 
Határidı: 2016. január 21. , 2016. február 15.  

 
Lajosmizse, 2016. január 11. 

 
      dr. Adonyi Lajos sk. 

      alpolgármester 
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elıterjesztés melléklete 

 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a polgármestert megilletı 
cafetéria-juttatásról szóló szabályzatának módosítása 

 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Polgármestert megilletı 
cafetéria-juttatásról szóló 12/2015. (I.22.) határozatával elfogadott szabályzata 1. 
2., 4., 5., számú függeléke helyébe a szabályzat-módosítás mellékletét képezı 1., 
2., 4., 5., függelék lép: 
 

(2) E szabályzat-módosítás 2016. február 14. napján lép hatályba.  
 
 
Lajosmizse, 2016. …………………. 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete nevében: 

 
 
 
 dr. Adonyi Lajos 
 alpolgármester 
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„1. számú függelék  

 
I. Az éves keretösszeg a Képviselı-testület által, a Magyarország központi 

költségvetésérıl szóló rendeletben meghatározottak figyelembevételével kerül 
megállapításra. 

 
II. Az egyéni juttatási csomag összeállításának menete 
 

Az adott évben felhasználható egyéni keretösszeget és a választható elemeket 
tartalmazó Béren kívüli juttatásokról szóló nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) a 
polgármester részére a M:/Közérdekő információk/Szabályzatok/Cafetéria(tárgyév)  
mappában érhetı el. 

 
A választást követıen a kitöltött Nyilatkozatot (Tárgyév) március 1. napjáig 
kinyomtatott, a polgármester által aláírt papíralapon 2 példányban meg kell küldeni a 
Pénzügyi Irodára a választott cafetéria-juttatási elemekhez tartozó dokumentációval 
együtt. 

II.  A béren kívüli juttatási elemek mértéke 
 

III. 1. Erzsébet- utalvány 
Az Erzsébet-utalvány az SZJA törvényben meghatározott összegig terjedhet, 
melyet 34,51% adó terhel. Az e jogcímen igényelhetı összeg: bruttó 8.000 
Ft/hónap. 

 
III. 2. Iskolakezdési támogatás 

Az iskolakezdési támogatás utalvány a minimálbér (111.000 Ft/hó) 30%-áig, vagyis 
33.300,- Ft/év/gyermek összegig terjedhet, melyet 34,51% adó terhel. 

III. 3. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári támogatás (munkáltatói tagdíj-hozzájárulás) 
A munkáltatói befizetés havonta a minimálbér (111.000 Ft/hó) 50%-áig, vagyis 
55.500,- Ft összegig terjedhet, melyet 34,51% adó terhel. A választott összeg 
meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 

 
III. 4. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári támogatás (munkáltatói tagdíj-hozzájárulás) 

A munkáltatói befizetés havonta a minimálbér (111.000 Ft/hó) 30%-áig, vagyis 
33.300,- Ft összegig terjedhet, melyet 34,51% adó terhel. A választott összeg 
meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 

 
III.5. A SZÉP Kártya 

1. A szálláshely alszámlára utalt, szálláshely-szolgáltatásra felhasználható támogatás – 
több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 200.000 forint összegig terjedhet, 
melyet 34,51% adó terhel. A választott összeg meghatározásánál figyelemmel kell 
lenni az éves keretösszegre. 
2. A vendéglátás alszámlára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési 
szolgáltatásra felhasználható támogatás - több juttatótól származóan együttvéve – 
legfeljebb 150.000 forint összegig terjedhet, melyet 34,51% adó terhel. A választott 
összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. 
3. A szabadidı-alszámlára utalt, a szabadidı eltöltést, a rekreációt, az 
egészségmegırzést szolgáló szolgáltatásra felhasználható támogatás -  több juttatótól 
származóan együttvéve – legfeljebb 75.000 forint mértékig terjedhet, melyet 34,51% 
adó terhel. A választott összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves 
keretösszegre. 
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2. számú függelék 

 
Nyilatkozat a béren kívüli juttatásokra szóló keret felhasználásáról 

 
Polgármester neve: 
Felhasználható bruttó keret: 
Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése: 
Önkéntes egészségpénztár megnevezése: 
 

Juttatás típusa Max. 
kedvezménye

s összeg 

Adó-kulcs Negye
déves 
nettó 

összeg 

Nettó éves 
összeg 

Adó 
összege 

Bruttó 
éves 

összeg 

Erzsébet-utalvány 8.000 Ft/hó 34,51 %     
Iskolakezdési 
támogatás 

33.300.-
Ft/gyermek 

34,51 %     

Önkéntes 
nyugdíjpénztár 

55.500.-Ft/hó 34,51 %     

Önkéntes 
egészségpénztár 

 33.300,-Ft/hó 34,51 %     

SZÉP Kártya 
szálláshely 
alszámla 

 200.000.- 
Ft/év 

34,51 %     

SZÉP Kártya 
vendéglátás 
alszámla 

 150.000.- 
Ft/év 

34,51 %     

SZÉP Kártya 
szabadidı alszámla 

75.000.- Ft/év 34,51 %     

Összesen: - -     
 
Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban feltüntetett juttatási elemeket - a változtatás jogának 
fenntartásával - választom a 20….. évi Cafetéria keretem terhére. 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatom a szabályzatban meghatározott nyilatkozatok és 
egyéb dokumentumok (önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári belépési nyilatkozat 
másolat, stb.) becsatolásával együtt érvényes. 
 
Kelt,         …………………………………. 

         polgármester 

 
 
 
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélyeknek az elévülési idı (5 év) lejártáig ırizni kell. 

 



          4. számú függelék 
NYILATKOZAT 

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 
 

Név:  
Születési hely, idı:  
Adóazonosító jel:  

 
Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak  
 
a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ………………..  
b) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) 

bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, 
c) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. 

§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói 
hozzájárulást. 

 
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár1 

megnevezése:  
címe:  
azonosítószáma:  
bankszámlaszáma:  

 
Tagsági okirat száma:  
 
A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……évben e jogcímen a Szja. törvény 71. § 
(3) bekezdés a) pont szerinti bevételt más juttatótól  
a) nem szerzek  
b) a következık szerint szerzek:2 

Hozzájárulást adó 
munkáltató  

Hónap  Hozzájárulás mértéke 
Kedvezményes adókulccsal  
(34,51 % szja) 

Nem kedvezményes adókulccsal 
(15 % szja + 27 % EHO) 

    
    
    

 
Kelt 

…………………………………………………..  
polgármester 

A nyilatkozatot átvettem 
 
Kelt 

………………………………………………….. 

munkáltató   

                                                 
1 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.  
2 A megfelelı aláhúzandó.  
 
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idı (5 év) lejártáig ırizni kell. 



 8

5. számú függelék 
NYILATKOZAT 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 
 

Név:  
Születési hely, idı:  
Adóazonosító jel:  

 
Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak  
 
a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ………………..  
b) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) 

bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, 
c) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. 

§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói 
hozzájárulást. 

 
Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár3 

megnevezése:  
címe:  
azonosítószáma:  
bankszámlaszáma:  

 
Tagsági okirat száma:  
 
A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……évben e jogcímen a Szja törvény 71. § 
(3) bekezdés b) pont szerinti bevételt más juttatótól  
a) nem szerzek  
b) a következık szerint szerzek:4 

Hozzájárulást adó 
munkáltató  

Hónap  Hozzájárulás mértéke 
Kedvezményes adókulccsal  
(34,51 % szja) 

Nem kedvezményes adókulccsal 
(15 % szja + 27 % EHO) 

    
    
    

 
Kelt 

…………………………………………………..  
polgármester 

A nyilatkozatot átvettem 
 
Kelt 

…………………………………………………..  
munkáltató 

                                                 
3 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.  
4 A megfelelı aláhúzandó.  
 
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idı (5 év) lejártáig ırizni kell.  



 


