
 

Előterjesztés 

 

A polgármester 2019. évre vonatkozó időarányos cafetériájának megállapí-

tásáról 
 

1. előterjesztés száma: 268/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Börcsné Dienes Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról 

szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.). 225/L. 

§ (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkal-

mazni kell a Kttv. 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgár-

mestert is. 

 

A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a 

képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről, amely nem térhet el az adott 

hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. A közszolgálati 

tisztviselők részére megállapított cafeteria keret összege 2019. évben bruttó 200.000,-Ft/fő/év.  

 

Az önkormányzati választások eredményének megállapításával az alpolgármester megállapított 

és kifizetett éves cafetéria összegének időarányos része - a munkaviszony megszűnésével                                                       

- a MÁK által levonásra került (286 napra járó juttatás). 

 

Tekintettel arra, hogy október 14. napjától az addigi alpolgármester polgármesterré választásá-

val a cafetéria juttatás ismét esedékessé vált, annak időarányos kifizetéséről kell rendelkeznie 

a képviselő-testületnek. 

 

A fentiek alapján javaslom Bálint Istvánné polgármester 2019. évre vonatkozó – 79 napra járó 

- cafetéria- juttatása időarányos részének (43.288,- Ft) kifizetését.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Bicske, 2019. november 25. 

 

Tisztelettel:  

  Fritz Gábor 

    jegyző  



1. melléklet a 268/2019. előterjesztéshez  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteriája időarányos részének megállapí-

tásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Istvánné polgármester 2019. évre vo-

natkozó cafetéria-juttatásának időarányos, közterheket is tartalmazó összegét 43.288,- Ft ösz-

szegben határozza meg. 

A polgármester cafetériájának igénybevételére a Bicskei Polgármesteri Hivatal cafetéria sza-

bályzata irányadó.  

 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  jegyző  

 


