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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évre vonatkozó 
cafetéria juttatás keretösszegéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. §-a 
rendelkezik a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásairól, melyet a Biatorbágyi Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselői, illetőleg a Közszolgálati Szabályzat alapján munkavállalói, valamint a 
Kttv. 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra 
megfelelően alkalmazni kell. 
 
A cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap (amely 2020- 
ban 38. 650,-Ft) ötszörösénél, azaz 193. 250,-Ft-nál, mely fedezetet biztosít az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére 
is. 
 
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (4) 
bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria- juttatásának 
kerete, illetve a cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy 
foglalkoztatottnak éves szinten – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában 
foglaló együttes összege – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 2020. évben nem 
haladhatja meg a bruttó 200.000, -Ft-ot. 
 
A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint a cafetéria-juttatás éves 
összegét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hivatali szervezet vezetője a 
Közszolgálati Szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig. A munkavállalók 
március 1-ig nyilatkozhatnak, hogy a juttatás összegén belül milyen juttatásokra tartanak 
igényt (Korm. rend. 9. § (1) bek.). 
 

Az éves keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani, kivéve, ha a keretösszeg 
megfelel a Kttv.-ben meghatározott legalacsonyabb, illetve a költségvetési törvényben 
meghatározott legmagasabb összegnek (Korm. rend. 9. § (6) bek.). A hivatali szervezet 
vezetője a szervezet személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat 
meg valamely szempont alapján eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható 
juttatásokat (Korm. rend. 9. § (13) bek.) 
 
 



 

A béren kívüli juttatásokat, illetőleg a választható cafetéria-elemek elszámolási szabályait a 
Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 
munkavállalói cafetéria-juttatásának éves keretösszegére – a korábbi évekhez hasonlóan – 
bruttó 200.000, -Ft/főben biztosítson fedezetet a Tisztelt Képviselő-testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2020. január 17.  
   

     
   Tarjáni István s.k. 

               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020. (I. 30.) határozata 
 

A Biatorbágy Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évre vonatkozó cafetéria 
juttatás keretösszegéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy Város 
Önkormányzat Intézményeinek munkavállalói cafetéria-juttatására 2020. évben bruttó 200. 
000,-Ft/fő keretösszeget biztosít, mely fedezetet nyújt az egyes juttatásokhoz kapcsolódó 
közterhek megfizetésére is. A cafetéria-juttatás részletes szabályait az Intézmények 
Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: HR referens 
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