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E LŐTE RJE S ZTÉ S
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 31-én tartandó ülésére
„a köztisztviselők 2018. évi cafetéria keretének meghatározása és a 2018. évi Cafetéria
Szabályzat elfogadása” tárgyában.
Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselők részére adandó juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgálati
tisztviselőt megillető cafetéria éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati
szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a kormánytisztviselő cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Tv.
71. § (1) bekezdés a./- b./ pontjában meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott
mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt
megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél
(193.250,- Ft).
Fenti rendelkezéseket a közszolgálati jogviszonyban állók (köztisztviselők) vonatkozásában is
alkalmazni kell.
A 2018. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak
éves cafetéria kerete 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,- Ft-ot.
Ennek megfelelően a köztisztviselők cafetéria juttatása céljából meghatározható keret összege
193.250,- Ft és 200.000,- Ft közötti összeg lehet.
Az adóalapként meghatározott összeg után 15 % -os mértékű személyi jövedelemadót és 14 %-os
mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, amely a munkavállalót terheli.
Az adó alapja a cafetéria juttatásként meghatározott összeg 1,18-szorosa.
2017-től megváltoztak a cafetéria juttatás keretében nyújtható béren kívüli jutatások elemei. A
meghatározott összegig nyújtható Erzsébet utalvány, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba illetve
egészségpénztárba befizetett összeg, valamint az iskolakezdési támogatás kikerült a béren kívüli
juttatások köréből, ugyanakkor maradt a SZÉP kártya, valamint bekerült az éves keretösszeg 2018ban 100.000,- Ft) erejéig juttatható pénzösszeg.
A cafetéria juttatások feltételeit és a rendszer elemeit Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestületének 147/2017. (I. 25.) számú határozatával elfogadott Cafetéria szabályzata tartalmazza.
A Szabályzatban érdemi változtatás nem szükséges, azt csak a tárgyév változása miatt kell
korrigálni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján döntsön a polgármester és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak 2018. évi cafetéria juttatására vonatkozó keretéről, és fogadja el a
2018. évi cafetéria juttatásra vonatkozó szabályzatot!
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Határozati javaslat:
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak 2018. évi cafetéria juttatására vonatkozó keretét ………...,- Ft összegben állapítja meg.
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2018. évi cafetéria juttatására vonatkozó Közszolgálati
Szabályzatot a mellékletnek megfelelően elfogadja.
A szabályzat rendelkezéseit a polgármesteri jogviszonyra vonatkozóan is alkalmazni kell.
Felelős: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
Határidő: A dolgozók nyilatkozatának benyújtására 2018. március 1.

Gárdony, 2018. január 11.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Készítette: Jankovics Zoltánné aljegyző

