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Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. február 21-i ülésére 

 

Tárgy: I. „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 

polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításának elfogadása 

II. Cafetéria juttatás megállapítása 

 

Iktatószám: LMKOH/532-1/2022.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

(1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni 

kell a 150-153/A. §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.  

A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás 

elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő – testület jogosult.  A képviselő-testület 

a 2019. évi önkormányzati választást követően hagyta jóvá a szabályzatot, amelyet a 

jogszabályi változásoknak megfelelően 2020. júniusban és 2022. februárban módosított.   

 

A Kormány 593/2022. (XII.28.) Korm. rendeletével megalkotta a Széchenyi Pihenő 

Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosítását, amely a 

következők szerint rendelkezik: 

„1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és 

kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) 

bekezdésétől eltérően béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a 

munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott 

rendeltetésű fizetési számlájára utalt, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és 

felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben meghatározott 

a) szálláshely-szolgáltatásra, 

b) melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési 

szolgáltatásra, 

c) a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra 

felhasználható, a (2) bekezdés szerinti éves rekreációs keretösszeget - több juttatótól 

származóan együttvéve sem - meg nem haladó mértékű támogatás. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg 

a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll; 

b) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás 

alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló 

munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn; 

c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt 

szűnik meg. 

(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget 

meghaladó része az Szja tv. 70. § (7) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásnak 

minősül. 

(4) A (3) bekezdés szerinti meghaladó rész utáni adót 
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a) a juttatás hónapja kötelezettségeként, 

b) - az a) ponttól eltérően - ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya 

úgy szűnik meg, hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli 

juttatások együttes értéke az éves rekreációs keretösszeget meghaladja, a jogviszony 

megszűnése hónapja kötelezettségeként, a meghaladó rész után béren kívüli juttatásként már 

teljesített közteher beszámításával 

kell megállapítani, bevallani és megfizetni. „ 

 

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) 

bekezdése a következőt rögzíti:  

„65. § (4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának 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, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 

forintot. 

 

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. 

(IV.20.) Kormányrendelet meghatározza a kártyával igénybe vehető szolgáltatásokat.  

5. § (1) A szolgáltató - a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás 

esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya 

juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi 

szolgáltatást - ide nem értve a szolgáltatás közvetítését - nyújthat a munkavállaló és 

társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:   

1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.), 

2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi 

szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási 

csomagok értékesítése), 

3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető 

bármely szolgáltatás, 

4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04), 

5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.), 

6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.), 

7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a 

dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová 

nem sorolt humán-egészségügyi ellátás), 

8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.), 

9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.), 

10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.), 

11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.), 

12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.), 

13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók 

tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények 

nevezési, regisztrációs díja), 

14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.), 

15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés), 

16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, 

uszodabelépő és -bérlet értékesítése), 

17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.), 
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18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.), 

19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.), 

20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű 

vasúton történő személyszállítás), 

21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-

ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint 

a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök 

kölcsönzése). 
 

Fentiek alapján tehát megszüntetésre kerültek az egyes szolgáltatási alszámlák, az összeg 

felhasználási kötöttsége fentiek szerint lehetséges.    

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 21-i ülésen fogadja 

el a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét, továbbá a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet 

módosítását amelyben meghatározásra kerül a cafetéria keretösszeget alapjául szolgáló 

illetményalap. Javaslom, hogy a cafetéria összege akként kerüljön meghatározásra, hogy az, a 

Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére juttatott összeggel 

egyezzen meg.  

Az Mötv. 35. § (4) bekezdése alapján, „az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb 

juttatása közérdekből nyilvános adat”, ezért az előterjesztést nyilvános ülésen szükséges 

tárgyalni. 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot: 

I. Határozat-tervezet 

…./2023. (…) ÖH.  

„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert 

megillető cafetéria-juttatásról” c. Szabályzat módosításának elfogadása  

Határozat 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 

melléklete szerinti cafetéria szabályzatot.   

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Adonyi Lajos 

alpolgármestert a szabályzat aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 

  Határidő: 2023. február 21.  

 

 

II. Határozat-tervezet 

…./2023. (…) ÖH.  

Lajosmizse Város Polgármesterét megillető cafetéria-keretösszeg meghatározása   

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 

cafetéria-juttatásának éves keretösszegét a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Közszolgálati Szabályzatában meghatározott mértékben határozza meg.  
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Felelős: Képviselő-testület 

  Határidő: 2023. február 21.  

 

 

 

Lajosmizse, 2023. január 31. 

 

 

    dr. Adonyi Lajos sk. 

    alpolgármester 
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előterjesztés melléklete 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata  

a polgármestert megillető cafetéria-juttatásról  

 

A képviselő-testület, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (Kttv.) 225/L. §-ára, valamint a Kttv. 151. §-ára, figyelemmel a tárgykörben kiadott 

magasabb szintű jogi szabályozásra a polgármester részére cafetéria-juttatást állapít meg, 

amelynek éves mértéke a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők részére nyújtott cafetéria mértékével megegyező.    

 

I. fejezet 

  

1. A béren kívüli juttatásokról szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a 

polgármester részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényhez igazodó béren 

kívüli juttatások biztosítása. 

2. A béren kívüli juttatások rendszerében a Kttv. 151. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 

76/2018.(IV.20.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) határozza meg a belföldi 

szolgáltatásokra nyújtható juttatások körét.   

3. A Szabályzat személyi hatálya Lajosmizse Város Polgármesterére terjed ki. 

4. Nem jogosult a béren kívüli juttatási rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére a 

polgármester a jogszabályokban meghatározott esetben. 

5.  A cafetéria rendszer – meghatározott feltételekkel – a Kormányrendelet 5. § (1) 

bekezdésében meghatározott juttatásokat tartalmazza.  

6. A 4. pontban meghatározott esetben, vagy ha a polgármester jogviszonya a tárgyév közben 

szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett béren kívüli juttatás értékét 

a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, 

továbbá – a polgármester választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza 

kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás 

értékét, ha a jogviszony a Kttv. 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból szűnik 

meg. 

II. fejezet 

A béren kívüli juttatásokra vonatkozó közös szabályok 

1.  A béren kívüli juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása 

(1) A béren kívüli juttatásokra igénybe vehető keretösszege megegyezik a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított összeggel.  

(2) A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani – az adott év 

naptári napjai számának figyelembe vételével, – amennyiben a polgármester jogviszonya a 

tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg. A keretösszegről a Pénzügyi Iroda nyújt tájékoztatást. 
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(3) A szabályzat 2. számú függelékét tárgyév január 31. napjáig kell leadni a Pénzügyi Iroda 

részére. Év közben keletkezett munkaviszony esetén a munkaviszony megkezdését követő 15 

napon belül.  

(4) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának évében, a választás első 

lehetséges időpontjáig – naptári napra számított – felhasználható keretösszeg kerülhet 

igénylésre. 

(5) A polgármester által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség. 

 

2. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén 

(1) A polgármester köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott béren kívüli 

juttatásokra szánt összeggel elszámolni a Pénzügyi Irodán, ha a jogviszonya év közben szűnik 

meg.  

(2) A béren kívüli juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával 

időarányosan megállapított – mértékének túllépése esetén a különbözet a polgármester utolsó 

illetményéből levonásra kerül (2. függelék). 

(3) A béren kívüli juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával 

időarányosan megállapított – mértékénél kevesebbet igénybe vevő polgármester részére a 

különbözet kiadásra kerül. 

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben is, ha a 

polgármester jogosultsága év közben szűnik meg. 

III. fejezet 

A Cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok 

1. Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) 

(1) A Képviselő-testület a cafetéria hozzájárulást a Szolgáltatótól megrendelt elektronikus 

utalvány kártyán keresztül biztosítja, elektronikus utalvány formájában. A SZÉP kártya 

kibocsátásáról szóló szerződés megkötése a Pénzügyi Iroda feladata. 

(2) A Hivatal a juttatást a SZÉP kártyára egy összegben tárgyév március 31-ig utalja.  

(3) A kártya megrendelése a polgármester igénylése alapján a Pénzügyi Iroda feladata, a kártya 

megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban a polgármestert 

semmilyen költség sem terheli. A pótkártya, illetve a közeli hozzátartozó és - az élettársi 

kapcsolatról tett nyilatkozat szerint - az élettárs részére a társkártya megrendelése a 

polgármester feladata; a társkártya, valamint a pótkártya előállítási és kézbesítési költségei - 

társ-, illetve pótkártyánként - a polgármestert terhelik, azok a cafetéria-keretösszeg terhére nem 

teljesíthetők. 

(4) A kártyák megrendelését és a hozzájárulás utalását a Pénzügyi Iroda végzi. 

2. Év közben nyújtható cafetéria 
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(1) Év közben a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelettel összhangban a II/1. 

fejezet (1) bekezdésében meghatározott összegen felül egységesen a polgármester 

részére további béren kívüli juttatást állapíthat meg. 

(2) A juttatás igénybevételével nem haladhatóak meg – éves szinten összesítve e 

szabályzattal nyújtott – a tárgyévi Központi Költségvetési törvényben meghatározott 

keretösszegek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő adóteherrel. 

(3) A jogviszony megszűnése esetén alkalmazandó eljárásra a magasabb szintű 

jogszabályok, valamint az e szabályzat II. fejezetében foglaltak az irányadók. 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezés 

(1) E szabályzat 2022. február 24-én lép hatályba azzal, hogy annak rendelkezései 2023. január 

1. napjától alkalmazandók.  

(2) E szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2023. február 25. napján 

hatályba lépett „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 

polgármestert megillető cafetéria-juttatásról” szóló szabályzat.  

 

 

 

 

Lajosmizse, 2023………………...         

 

 

 

 

    Lajosmizse Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete nevében: 

 

 

dr. Adonyi Lajos  

   alpolgármester 
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1. számú függelék  

 

A Cafetéria juttatás felhasználásának jogszerűen megfelelő belföldi szolgáltatások 

 

1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.), 

2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi 

szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási 

csomagok értékesítése), 

3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely 

szolgáltatás, 

4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04), 

5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.), 

6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.), 

7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a 

dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová 

nem sorolt humán-egészségügyi ellátás), 

8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.), 

9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.), 

10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.), 

11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.), 

12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.), 

13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, 

a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs 

díja), 

14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.), 

15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés), 

16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő 

és -bérlet értékesítése), 

17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.), 

18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.), 

19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.), 

20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű 

vasúton történő személyszállítás), 

21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a 

szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a 

szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök 

kölcsönzése). 
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2. számú függelék 

 

NYILATKOZAT 

a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához 

 

Név:  

Szül. hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-

jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap 

nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó-és járulékterhe az illetményemből 

(munkabéremből) levonásra kerüljön. 1 

 

 

Kelt, 

 

 

………………………………………………….. 

polgármester 

 

A nyilatkozatot átvettem. 

Kelt, 

 

………………………………………………….. 

munkáltató  

 

 

                                                 
1 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell. 


