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ELŐTERJESZTÉS 

A polgármester és az alpolgármesterek 2020. évi cafetéria juttatásáról 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-
a értelmében a polgármesteri, alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően 
alkalmazni kell a Kttv-nek a cafetéria-juttatást szabályozó 151. §-át. A cafetéria-juttatást a 
törvény alanyi jogon biztosítja, a cafetéria-jogosultságot a Kttv. a jogviszony fennállásához 
köti. A juttatás megállapítása a polgármester, alpolgármester esetében is kötelező. 

Mivel a polgármester, alpolgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, szükséges a képviselő-testületnek e tárgyban döntést hoznia, 
határozatban megállapítania a polgármester, alpolgármester 2020. évre járó cafetéria-
juttatásának összegét. igénybevételének, elszámolásának, valamint visszatérítésének 
részletes szabályait. 

A Kttv. 150. § (3) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője (jegyző) a hivatalban 
foglalkoztatottakra kiterjedő hatállyal a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-
juttatás igénybevételének rendjéről. 

Javaslom tehát a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a polgármester, alpolgármester 
cafetéria-juttatását (a hivatalban foglalkoztatottak cafetéria keretének összegével 
megegyezően) évi bruttó 200. 000 Ft-ban határozza meg, azzal, hogy a Hivatal Közszolgálati 
Szabályzatának cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó részletszabályait rendelje 
alkalmazni a polgármester, alpolgármester cafetéria-juttatásának igénybevételére, az azzal 
való elszámolásra és visszatérítésre. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 

Biatorbágy, 2020. január 17. 

dr. Orosz György 
jegyző 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020. (I. 30.) határozata 

A polgármester és az alpolgármesterek 2020. évi cafetéria juttatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester, 
alpolgármester béren kívüli juttatásának megállapításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Tarjáni 
István polgármester, Dr. Cserniczky Tamás alpolgármester, Tálas-Tamássy Richárd 
alpolgármester részére a 2020. évre évi bruttó 200. 000 Ft, azaz bruttó kettőszáz-ezer forint 
cafetéria-keretet állapít meg. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzatának cafetéria-juttatás igénybevételére vonatkozó részletszabályait 
rendeli alkalmazni a polgármester, alpolgármester cafetéria-juttatásának igénybevételére, az 
azzal való elszámolásra és visszatérítésre. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: HR referens 
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ELŐTERJESZTÉS 

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C. § (1) 
alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 

A Kttv. 225/C.§ (2) bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a 
jóváhagyásáról:  

225/C (2): „A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe.” 

Fentiekre tekintettel Tarjáni István polgármester szabadságát a Kttv. 225/C §-ában 
meghatározottak szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:  

A Kttv. 225/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás 
alapján január 31-ig meg kell állapítani a polgármester előző évben 2019. október 14-től 
december 31-ig igénybe vett szabadságának mértékét, mely esetemben 5 nap. A ki nem 
adott szabadságot – esetemben 5 napot – a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a 
szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell 
igénybe venni vagy kiadni. 

Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága 2020. évben 44 
nap. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokban foglaltaknak 
megfelelően a mellékelt szabadság felhasználási tervet, elfogadni szíveskedjen. 

Biatorbágy, 2020. január 17. 

Tarjáni István s.k. 
    polgármester 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (I. 30.) határozata 

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 2020. 
évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban 
Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Tarjáni István főállású polgármester 
2020. évi (44 nap) szabadsága igénybevételét a határozat mellékletét képező szabadság 
felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

Határidő: esedékességkor 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: HR referens 



Melléklet  

a Polgármester 2020. évi szabadság-felhasználási, ütemezési tervének 
jóváhagyásáról és a Polgármester 2020. évi cafeteria összegéről című napirendhez 

Tarjáni István polgármester szabadságolási terve a 2020. évre 

január 10. 31. 

február 18.,28.,  

március 27.31., 

április 3.,14.,15.,16.,17., 

május  5, 13., 14., 15., 

június 15., 16., 

augusztus 4., 5., 6., 7., 29., 

szeptember 8.,9.,10.,11., 14., 15., 16., 17., 18.,  

október 6., 7., 8.,   

november 3., 4., 5., 6.,  

december 12., 23., 28.,29.,30.,31., 
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