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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) 
bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2014. 
évben nem haladhatja meg a 200.000. forintot. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv) 151.§ (1) 
bekezdése a cafetériával kapcsolatosan az alábbi részletszabályokat tartalmazza: 
 
 
„A kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös 
Biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel – a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) 
bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és 
feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető 
cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A 
cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó. a juttatást 
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”     
 
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. §. (1) 
bekezdés alapján az illetményalap 2014. évben 38.650,-Ft. 
 
A béren kívüli juttatások adóterheit (SZJA: 1,19x16% és EHO: 1,19x14%) a köztisztviselőt 
megillető keretösszegből a munkáltató fizeti meg (a Hivatal költségvetésébe tervezésre kerül). 
 
A Kttv. vonatkozó rendelkezése, valamint a 249/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet szerint a 
közszolgálati tisztviselőt, szakmai vezetőt, politikai vezetőt megillető cafetéria-juttatás éves 
összegét a hivatal szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg a tárgyév 
február 15-ig. A közszolgálati szabályzatunk cafetéria-juttatások tekintetében úgy 
rendelkezik, hogy azok részletes rendelkezéseit külön szabályzat tartalmazza, amely az éves 
keretösszeget is magába foglalja. 
 
A fentiek értelmében javaslom, hogy a Képviselő-testület a hivatali dolgozók béren kívüli 
juttatásainak keretösszegét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdésére figyelemmel (a tavalyi keretösszeggel 
megegyezően) bruttó 200.000 forintban állapítsa meg. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieknek megfelelően előkészített határozati 
javaslatot fogadja el! 
 
Sárpilis, 2014. január 23. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (…….) Határozata: 

A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásainak 
keretösszegének megállapításáról 

 
Sárpilis Község Képviselő-testülete a Hivatal dolgozói béren kívüli 

juttatásainak keretösszegét 2014. évre Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdése alapján 

bruttó: 200.000,.Ft/fő összegben állapítja meg, melynek adóterheit  
(SZJA: 1,19x16% és EHO: 1,19x14%) a köztisztviselőt megillető 

keretösszegből a munkáltató fizeti meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a 2014. évi költségvetésbe a 

béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be. 
 

 
Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Figler János polgármester 

 
 


