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Kétpó Község polgármesterének 2018. évi cafeteria-juttatásáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény többek között
módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a továbbiakban:Kttv.)
is, és a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös
rendelkezéseket épített be a Kttv.-be, annak VII/A. fejezeteként.
A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafeteria juttatásra jogosultak. A
Kttv. 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően
alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is, amely a cafeteria-juttatásokat szabályozza. A főállású
polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselőtestület döntése szükséges a cafeteria juttatás éves keretösszegének meghatározásához. A
közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére tekintettel a polgármester cafeteriajuttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott
keretösszegtől.
A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők a jogszabály szerinti minimális
összegben részesülnek cafeteria-juttatásban. A Kttv. 151. § (1) bekezdése értelmében a cafeteriajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, azaz 193.250.- Ft-nál.
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Amennyiben a polgármester a jogszabály szerinti minimum összegben részesül cafeteriajuttatásban, a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyó döntése indokolt. A döntés
meghozatalának szükségességét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jogi és
Koordinációs Főosztálya által 2015.október 07. napján lefolytatott közszolgálati ellenőrzés is
megerősítette.
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy Kétpó Község Polgármesterének 2018. évi cafeteria
keretösszege 193.250 Ft-ban kerüljön meghatározásra.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Kétpó, 2018. február 15.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Kétpó Község Önkormányzata
……/2018.(……..) képviselő-testületi határozata
Kétpó Község polgármesterének 2018. évi cafeteria-juttatásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1),
és 225/L. § (1) bekezdéseire, valamint a 151. §-ára – az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község Polgármesterét megillető
cafeteria-juttatás 2018. évi keretösszegét 193.250 Ft-ban határozza meg. A cafeteria keret
felhasználására vonatkozó eljárási rendet a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria
szabályzata szerint kell alkalmazni.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
dr. Enyedi Mihály jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

Kétpó, 2018. február 15.

Virágné Lukács Gabriella
alpolgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

