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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 225/L.
§ (1)-(2) bekezdése a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni
rendeli - többek között - a Kttv. 151. §-át, amely a cafetéria juttatásokat szabályozza. E szerint
a főállású polgármester tekintetében rendelkezni kell a cafetéria juttatás mértékéről.
A Kttv. 225/ A. § (1) bekezdése szerint a polgármester felett a munkáltatói jogosítványokat a
képviselő-testület gyakorolja, ezáltal határozatban dönt a polgármestert megillető cafetéria
juttatás éves keretösszegéről. A juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére, valamint a Bicskei Polgármesteri
Hivatal Cafeteria Szabályzatára tekintettel a polgármester cafetéria juttatása nem térhet el az
adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől.
Tekintettel arra, hogy a közszolgálati tisztviselők részére megállapított cafeteria keretösszege
2021. évben bruttó 250.000,-Ft/fő/év, javaslom Bálint Istvánné polgármester részére 250.000,Ft/év cafetéria- juttatás megállapítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Bicske, 2021. július 12.
Tisztelettel:
Csörgöl Ákos
alpolgármester

1. melléklet a 4/2021. előterjesztéshez
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A polgármester 2021. évre vonatkozó cafeteriájának megállapításáról
1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Istvánné polgármester 2021.
évre vonatkozó cafetéria-juttatásának közterheket is tartalmazó keretösszegét 250.000,Ft összegben határozza meg.
2. A képviselő-testület a juttatás igénybevételének részletes szabályait, elszámolásának
rendjét a Bicskei Polgármesteri Hivatal cafetéria rendszerének alkalmazását tartalmazó
cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: jegyző

