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Előterjesztés 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 15-i rendes, 

nyílt ülésére 

 

Tárgy: A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (a továbbiakban: Kttv.) 2014. 

december 12. napjától hatályos 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a 

képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

  

A cafetéria-juttatás igénybevételével összefüggő kérdéseket részletesen a közszolgálati 

tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-a szabályozza. A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

alapján a rendelet hatálya a polgármesterre is kiterjed. A cafetéria-juttatások igénybe vehető 

éves kerete nettó 400.000, - Ft összegben került meghatározásra, figyelemmel Magyarország 

2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésére. 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelete 62.§ (5) bekezdése értelmében a polgármester jutalmazására, egyéb 

juttatásaira az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatok és Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálatát 

végző Bizottság tesz javaslatot a képviselő-testületnek.  

 

Mivel a polgármester tekintetében - a Kttv. 225/A. § (1) bekezdése alapján - a munkáltatói 

jogkört a képviselő-testület gyakorolja, a polgármester cafetéria-juttatására vonatkozó 

részletes szabályozás megalkotására is a képviselő-testület jogosult és köteles, kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és határozatát hozza meg.   

 

A fentiekben leírtak alapján a Bizottság javasolja, hogy a polgármester cafetéria juttatásának 

éves keretösszegét nettó 400.000, - Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és határozatát hozza 

meg.   

 

Beloiannisz, 2023. február 10. 

      dr. Földi Ilona  

           jegyző 
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Határozati javaslat 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papalexisz Kosztasz 

polgármester cafetéria juttatásának 2023. évi keretösszegét nettó 400.000, - Ft-ban határozza 

meg.   

 

A Képviselő-testület az önkormányzatra vonatkozó Cafetéria Szabályzatot rendeli alkalmazni 

a polgármesterre. 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 

gondoskodjon. 

 

 

Felelős: dr. Földi Ilona jegyző  

Határidő: értelem szerint  

 

 


