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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
munkatársaira a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)
és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az
irányadóak.
A Kttv.151. §-a rögzíti, hogy a köztisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel - a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3)
bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel
a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A cafetéria-juttatás éves összege nem lehet
alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4)
bekezdése alapján, a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete
2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.
A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A hivatali szervezet vezetője a
közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes
szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.
A Kttv. 152. §-a szerint a köztisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen:
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
b) albérleti díj hozzájárulás,
c) családalapítási támogatás,
d) szociális támogatás,
e) illetményelőleg,
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
g) üdülési támogatás.
A Kttv. 237. §-a alapján az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.
Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján, egyéb jogszabályokban foglalt feltételekre is tekintettel
alkotta meg a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendeletét, mely az alábbi juttatásokat
szabályozza:













munkába járáshoz kapcsolódó utazási kedvezmény
lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás
albérleti díj hozzájárulás
családalapítási támogatás házasságkötéskor, gyermek születésekor
szociális támogatás – eseti segély, temetési segély
illetményelőleg-folyósítás
tanulmányi ösztöndíj, képzési és továbbképzési támogatás
telefonkészülék vélelmezett magáncélú használata után keletkezett
kötelezettséget átvállalásának lehetősége
cafeteria juttatás
kultúra vagy sportutalvány
ruházati költségtérítés
bankszámla hozzájárulás

adófizetési

Az egyes meghatározott juttatások, valamint a béren kívüli juttatások körét a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) határozza meg.
2017. január 1. napjától a béren kívüli juttatások, és az egyes meghatározott juttatások mértéke az
alábbiak szerint alakul:
Béren kívüli juttatások: - Kedvezményes adózású juttatások (34,22% közteher):
1. Béren kívüli juttatásként adott pénzösszeg (maximum 100.000,- Ft évente)
2. Széchenyi Pihenő Kártya három alszámlával:
2.1. Szálláshely (legfeljebb 225.000,- Ft támogatás)
2.2. Vendéglátás (legfeljebb 150.000,- Ft támogatás)
2.3. Szabadidő (legfeljebb 75.000,- Ft támogatás)
Egyes meghatározott juttatások: - Normál adózású juttatások (49,56 % közteher):
1. Fogyasztásra kész élelmiszer utalvány (pl.: Erzsébet-utalvány)
2. Helyi közlekedési bérlet
3. Iskolakezdési támogatás
4. Egészségpénztári hozzájárulás
5. Ajándék utalvány
Adómentes juttatások:
1. Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás (munkáltató nevére szóló számla ellenében
téríthető)
A Szja-ban szabályozott juttatások, és az ahhoz kapcsolódó adóterhek mértéke tekintettel
célszerűnek mutatkozik a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendeletének olyan irányú módosítása,
mely a cafetéria juttatásra való jogosultságot tartalmazná, és az egyes juttatások részletes
felsorolását mellőzné a rendeletből, így azt a Személyügyi Kézikönyv/Közszolgálati Szabályzat
keretei között szabályozná részletesen.
A rendelet-módosítás költségvetési hatása a korábbi évekhez hasonlóan alakul, mert a cafetériajuttatás éves összegét – a fentebb említettek szerint - évente a költségvetési törvény határozza meg.
A rendelettervezet elfogadásának az előterjesztésben kifejtett gazdasági (költségvetési) hatása van,
társadalmi hatása nincs.
A szabályozás az adminisztratív terheket nem növeli. A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az
alkalmazás érdemi többletköltséggel nem jár.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja alapján át nem ruházható hatáskörében,
döntési joggal tárgyalja.
A rendelet-tervezet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján minősített többségű szavazati arány
szükséges.
dr. Dallos Andrea
osztályvezető-helyettes
az előterjesztés készítője
Mellékletek:

Kállainé Szabó Anikó
személyzeti vezető

1. sz. melléklet: rendelet tervezet
2. sz. melléklet: Egyeztető lap

dr. Laza Margit
jegyző
előterjesztő

1. sz. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
……/……(…….) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1.§
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.)
önkormányzati rendelet (a Továbbiakban: Rendelet) bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, tekintettel a Kttv. 143. § (2) bekezdésében, 151. §-ában és 152.§ (1) bekezdésében
foglaltakra az alábbiakat rendeli el”
„Budapest

2.§
A Rendelet 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A köztisztviselő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 151. § (1) bekezdése alapján cafetéria, illetve egyéb béren kívüli, és egyes meghatározott
juttatásra (a továbbiakban: cafetéria juttatás) jogosult. A választható cafetéria juttatás elemeit a
köztisztviselő javára az adóévben megállapított keretösszegen belül – a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott mértékig és feltételekkel -az Önkormányzat éves
költségvetési rendeletében foglaltaktara tekintettel, a Hivatal Személyügyi kézikönyve
tartalmazza.”
3.§
A Rendelet 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére, a köztisztviselő
választása szerinti adómentes juttatásként kultúra vagy sportutalványt biztosíthat (maximum, a
jogszabályban meghatározott mértékig).”
4. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény” szövegrész helyébe a „Kttv.” szöveg lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék:
A rendelet-tervezet 2016. ………………....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

Budapest, .........év...........hó.........nap
A Jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Indokolás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletet
módosító …/2016.(……) rendeletéhez

Általános indokolás

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzat a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
rendeletet alkot, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában
kapott felhatalmazás alapján.
Jelen módosítással az közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény keretei
között kerül sor a módosításra.

Részletes indokolás
1-3. §
A bevezető rész módosítását és a cafetéria juttatás keretet szabályait határozza meg.

4.§
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazó szakasz.

2. melléklet

Egyeztető lap
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására

1./ Az előterjesztés egyeztetve: dr. Dániel Károly Jogi és Koordinációs Osztály osztályvezető
Észrevétel/javaslat: Észrevételei, javaslatai az előterjesztésbe beépítésre kerültek
Budapest, 2016. ……………

……………………………
aláírás

2./ Az előterjesztés egyeztetve:Horváth Enikő, Pénzügyi Osztály osztályvezető-helyettes
Észrevétel/javaslat: Észrevételei az előterjesztésbe beépítésre kerültek.
Budapest, 2016. ……………

……………………………
aláírás

RENDELETTÜKÖR
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
HATÁLYOS SZÖVEG
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 226. § (2)
bekezdésében és 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 143. § (2) bekezdésében, 151. §-ában
és 152.§ (1) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével az alábbiakat rendeli el
2. § i) Képviselő-testület a köztisztviselők
részére
a
mindenkor
hatályos
jogszabályokban meghatározott mértékig a
köztisztviselő választása szerinti cafeteria
juttatást biztosíthat
ia) egészségpénztári hozzájárulás,
ib) étkezési hozzájárulás,
ic) SZÉP kártyára utalt támogatás,
id) helyi tömegközlekedési bérlet,
ih) iskolakezdési támogatás
formájában.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) 237. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, tekintettel a Kttv. 143. § (2)
bekezdésében, 151. §-ában és 152.§ (1)
bekezdésében foglaltakra az alábbiakat
rendeli el

2. § i.) A köztisztviselő a Kttv. 151. § (1)
bekezdése alapján cafetéria, illetve egyéb
béren kívüli, és egyes meghatározott
juttatásra (a továbbiakban: cafetéria
juttatás) jogosult. A választható cafetéria
juttatás elemeit a köztisztviselő javára az
adóévben megállapított keretösszegen belül
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvényben meghatározott mértékig
és feltételekkel - az Önkormányzat éves
költségvetési rendeletében foglaltaktara
tekintettel, a Hivatal Személyügyi kézikönyve
tartalmazza.”
2. § j) A Képviselő-testület a költségvetési 2.§ j.) A Képviselő-testület a költségvetési
rendeletben meghatározott keret terhére, a rendeletben meghatározott keret terhére, a
köztisztviselő választása szerinti kultúra köztisztviselő választása szerinti adómentes
vagy sportutalványt biztosíthat
juttatásként kultúra vagy sportutalványt
biztosíthat (maximum, a jogszabályban
meghatározott mértékig).

