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A Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2021. évi cafetéria-juttatása
megállapításáról

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke
I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 73. §-a szerint a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos
egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg. Az
Mötv. 79. § (1) bekezdése szerint – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – a
polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét is érteni kell.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra
megfelelően alkalmazni kell a cafetéria juttatást szabályozó 151. §-t.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása
szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szja. tv.) 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott
mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult.
A Kttv. 151. §-ában foglaltak szerint a cafetéria juttatás éves összege nem lehet
alacsonyabb az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél.
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. §
(4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetériajuttatásának kerete illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek
esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja. tv. 71. § (1)
bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése
hiányában, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000,- forintot.
III.
A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019
(XII.13.) önkormányzati rendelet 74. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés elnöke
jutalmára, egyéb juttatásaira a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tesz javaslatot.
A bizottság hatáskörét veszélyhelyzetben szintén a közgyűlés elnöke gyakorolja.
A hivatal köztisztviselői tekintetében a megyei jegyző – mint a munkáltatói jogkör
gyakorlója – a hivatal közszolgálati szabályának melléklete szerinti cafetéria-juttatásról
szóló szabályzatban rendelkezik az igénybevétel részletes szabályairól, az elszámolás
rendjéről és a visszatérítés szabályairól.
Az előterjesztés II. fejezetében foglalt jogszabályi rendelkezések alapján a Fejér
Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében köztisztviselők a
cafetéria-juttatásának fedezete - nettó 400.000,-Ft/fő keretösszeggel - tervezésre
került és rendelkezésre áll.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az idei évben is a hivatal köztisztviselői
számára meghatározott mérték figyelembe vétele indokolt a közgyűlés elnöke
cafetéria-juttatása megállapításával kapcsolatban is. Az igénybevétel szabályaira
vonatkozóan, az elnök tekintetében ugyancsak a hivatal közszolgálati szabályzatának
rendelkezései az irányadók.
A Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság javaslatának figyelembe vétele mellett, a
Fejér Megyei Közgyűlés hatáskörében eljárva az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint döntök.
Székesfehérvár, 2021. február 11.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

melléklet
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…./2021. (II….) határozata
a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2021. évi cafetéria-juttatásáról
1. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8.
napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről,
ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a Fejér
Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva a Fejér Megyei
Közgyűlés elnökének 2021. évi cafetéria juttatása keretösszegét – figyelemmel a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi. XC. törvény 61.
§ (4) bekezdésére – nettó 400.000.- Ft összegben határozza meg.
4. A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi
szabályaira vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati
Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
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