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ELŐTERJESZTÉS 
a közgyűlés elnökének és alelnökének cafetéria-juttatás igénybevételére 

vonatkozó szabályairól 
 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2015. évi ellenőrzési területe a közszolgálati 

jogviszonyokra terjedt ki. Ennek keretében folytatta le ellenőrzését Hivatalunknál is, mely 

ellenőrzés tárgya volt a vezetői jogviszonyok (kinevezések, juttatások, stb.) vizsgálata. Az 

ellenőrzésről készített jelentésben a vizsgálat tárgyát képező dokumentumokkal kapcsolatosan 

hiányosságokat nem találtak. A jelentésen túl, a megyében lezajlott ellenőrzések 

összefoglalásaként általános tájékoztatást adott ki a Kormányhivatal valamennyi megyében 

működő önkormányzat számára a 2015. évi közszolgálati ellenőrzései során felmerült egyes 

jogértelmezési kérdésekkel kapcsolatosan. A tájékoztató anyag egyik pontja a 

polgármester/közgyűlés Elnöke cafetéria-juttatásával kapcsolatos jogértelmezési kérdésekre 

tér ki.  

Hivatalunknál jelenleg a cafetéria-juttatások igénybevételével kapcsolatos szabályokat 

Somogy Megye Jegyzőjének 6/2013. sz. Jegyzői Utasítása /Közszolgálati Szabályzat/ 

tartalmazza. A Szabályzat hatálya kiterjed a cafetéria-juttatásra vonatkozó szabályok 

vonatkozásában a főállású közgyűlési Elnökre és Alelnökre is. Ez a szabályozás nem 

jogellenes, tekintettel arra, hogy a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §(1) bekezdése 

értelmében a rendelet hatálya – meghatározott kivételekkel – a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény /továbbiakban: Kttv./ 1. és 2. §-ában foglalt közigazgatási 

szervekre és az ott foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, valamint a 

közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki. A polgármester foglalkoztatási jogviszonyát a 

Kttv. 1. § f) pontja vonja a törvény hatálya alá, a Kttv. 225/A. § (1) bekezdése értelmében a 

főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya sajátos közszolgálati jogviszony. Mindezek 

alapján a polgármesterre – így a közgyűlés Elnökére is – a Korm. rendelet cafetéria-juttatás 

igénybevételével kapcsolatos részletszabályokat megállapító 9. §-át megfelelően alkalmazni 

kell. 

A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a Közgyűlés Elnökének és Alelnökének cafetéria-

juttatására vonatkozó szabályokat a Közgyűlés rendezheti. (Az Elnök esetében Kttv. 255/A. § 

(1) bekezdése értelmében munkáltatói jogkörében, az Alelnök esetében pedig amiatt, hogy az 

alelnökre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 79. § 

(2) bekezdése szerint az Elnök jogállására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.) A Somogy 

Megyei Önkormányzat helyesen járt el, amikor az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 4/2016.(III.16.) önkormányzati rendelet a cafetéria-juttatás fedezetét a Közgyűlés 

személyi juttatásai között rögzítette. A Kormányhivatal álláspontjának eleget téve – mely 

szerint szükséges a juttatás igénybevételével kapcsolatos szabályok deklarálása a Közgyűlés 

részéről – javaslom, hogy a Közgyűlés határozatával terjessze ki az Elnök és az Alelnök 
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vonatkozásában a Közszolgálati Szabályzat cafetéria-juttatás igénybevételével kapcsolatos 

rendelkezéseit az Elnökre és Alelnökre. Tulajdonképpen a jelenlegi helyzet nem változik – 

hiszen eddig is kiterjedt rájuk a rendelkezés hatálya – csupán közgyűlési határozat erősíti meg 

az eddigi eljárásunkat.  

 

Határozati javaslat: 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli a 6/2013. sz. Jegyzői Utasítás cafetéria-juttatás 

igénybevételével kapcsolatos szabályainak alkalmazását a Közgyűlés Elnöke és Alelnöke 

vonatkozásában.  
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