Elıterjesztés
Tárgy: Javaslat a köztisztviselık cafetéria-juttatásának keretösszegére
Tisztelt Képviselı-testület!
A 2008. évi CX. törvény hatályon kívül helyezte A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv. ) 49. §-át, mely szerint 2009. január 1. napjával a
tizenharmadik havi juttatást a közszférában megszüntette, majd A Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény többek
között módosította a Ktv. több rendelkezését, ill. 2010. január 1-ével hatályon kívül helyezte a
ruházati költségtérítésre vonatkozó 49/G., valamint a munkába járáshoz szükséges helyi
közlekedési bérletre, az üdülési hozzájárulásra, továbbá az élet-, nyugdíj- és kiegészítı
biztosításokra vonatkozó 49/H § (1) bekezdés a.), e.) és i.) pontjait. A 49/F. § teljes mértékben
módosításra került, a kedvezményes étkeztetésre, vagy étkezési utalványra való jogosultság
megszüntetésével egyidejőleg a jogszabály bevezeti a Ktv-be a cafetéria rendszert.
A Ktv. módosításával bevezetésre kerülı cafetéria rendszer lényege, hogy a hivatali szerv
vezetıje közszolgálati szabályzatban állapítja meg a köztisztviselıket megilletı cafetéria juttatás
éves összegét, mely azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap 5-szörösénél (193.250,-Ft)
és nem lehet magasabb az illetményalap 25-szörösénél (966.250,-Ft).
Az illetményalap 2007. óta 38.650.-Ft. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a szervezet
vezetıje a jegyzı, a jegyzı azonban saját költségvetés felett nem rendelkezik. Erre való
tekintettel a Képviselıtestületnek költségvetési rendeletében kell majd meghatároznia a cafetéria
juttatás éves szinten felhasználható keretösszegét.
Ez alapján a jegyzı a Közszolgálati Szabályzatban jogosult a Ktv. 49/F. § felhatalmazása alapján
a részletes szabályokat meghatározni. A törvényi felhatalmazásból adódóan a hivatali szerv
vezetıje a Közszolgálati Szabályzatban a felsıbb szintő jogszabályokban meghatározott
juttatásokon kívül is meghatározhat egyéb juttatást. Korlátot a költségvetési rendeletben felállított
keretösszeg jelenti.
A cafetériára biztosított összeget a Képviselıtestület egy összegben határozza meg a következı
évi költségvetési rendeletében.
A köztisztviselı pedig tárgyév március 1. napjáig írásban nyilatkozik, hogy a cafetéria-juttatás
összegén belül milyen juttatásokra tart igényt.
A juttatások fajtái és igénybe vehetı összegük
- üdülési csekk saját vagy hozzátartozó részére a minimálbér mértékéig;
- melegétkezési utalvány havi bruttó 18.000. Ft-ig
- iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 %-áig;
- helyi tömegközlekedési bérlet;
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás a minimálbér 50 %-áig;
- önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás a minimálbér 30 %-áig;
- magán-nyugdíjpénztári befizetés kiegészítése;
- ingyenes vagy kedvezményes internethasználat.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Gáncs István sk.
polgármester

Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselık cafetéria
juttatásának 2010. évre vonatkozó keretösszegét mindösszesen bruttó 1.755.000.- Ft/évben határozza meg.

2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelıen a
közszolgálati szabályzat módosítására tegyen intézkedést.
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