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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. június 15-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Polgármester részére Cafetéria juttatás megállapítása 
 

Iktatószám: LMKOH/9593-1/2021.   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I.  
A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás 
elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő – testület jogosult.  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § 
(1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni 
kell a 150-153/A. §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.  
 
A Kttv. 151. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „cafetériajuttatás éves összege nem 
lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.”  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) 
önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapja 49.860,-Ft.  
 
Erre tekintettel a polgármester 2021. évi éves cafetéria keretének minimum összege 249.300.- 
Ft, melyet ezer forintra kerekítve kell megállapítani, azaz 250.000.- Ft.  
 
A képviselő-testület a 2020. júniusban módosította a polgármesterre vonatkozó cafetéria 
szabályzatot, melyet jelen előterjesztéssel módosítani nem szükséges.  
 

II. 

 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 40. § (1) és (3) bekezdései az alábbiak szerint 
rendelkeznek: 

„40. § (1)  A 2020. évben, valamint 2021. január 1. és 2021. június 30. között a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) 
bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya 

 a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint, 
 b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint, 
 c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint 
összegig minősül béren kívüli juttatásnak. 
… 
  (3)  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) 

pontjától eltérően 2020. április 22-től a 2021. június 30-ig adott juttatások tekintetében nem 
terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli 
juttatásnak minősülő összeget.” 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 
7/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének 4. § (20) bekezdése a következők szerint 
rendelkezik: 

 
„(20)Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 150.000 Ft/év 

egyéb juttatásra jogosultak.”  
Lajosmizse Város Polgármestere a 95/2020. (VI.25.) Önk. határozattal nettó 100.000.- Ft év 
közben nyújtható cafetéria-juttatást juttatást kapott 2020. évben.  

 
Az Önkormányzat valamennyi intézményénél a dolgozók az elmúlt évben megkapták a 

költségvetési rendelet szerinti nettó 150.000.- Ft-os juttatást, erre tekintettel javaslom, hogy 
2021. évben a fenti különbözetet, az 50.000.- forintot biztosítsa a T. Képviselő-testület a 
polgármester részére. 

 
III. 

A Képviselő-testület a 2021. június 15-i ülésén első napirendi pontként hagyja jóvá a 2021. 
évi költségvetési rendelet módosítását, mely előterjesztés tartalmazza – a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően – a dolgozók részére nyújtott juttatást, melynek összege az első 
félév vonatkozásában nettó 50.000.- Ft. Erre tekintettel javaslom a Polgármester részére ezen 
összeg jóváhagyását is.  

A juttatás fedezete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati 
rendeletben biztosított.  
Az Mötv. 35. § (4) bekezdése alapján, „az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb 
juttatása közérdekből nyilvános adat”, ezért az előterjesztést nyilvános ülésen szükséges 
tárgyalni. 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 

…./2021. (…) ÖH.  
Polgármester részére Cafetéria juttatás megállapítása  

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2021. évi 
cafetéria keretösszegét bruttó 250.000.- Ft-ban állapítja meg, mely tartalmazza a 
kifizetőt terhelő járulékokat is. 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester részére a 
polgármestert megillető cafetéria-juttatásról szóló szabályzat  III. fejezet 2. pontja 
alapján év közben nyújtható cafetéria-juttatásként nettó 100.000- Ft-ot állapít meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

       Határidő: 2021. június 15.  
 
 

Lajosmizse, 2021. június 14. 
 
 

 dr. Adonyi Lajos sk. 
    alpolgármester  



4 
 

 


