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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2009. évi CIX. törvény ( továbbiakban: tv.) többek között módosította a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény ( továbbiakban: Ktv.) egyes szakaszait is. 
 
Jelenleg a Ktv. 49.- 49/N.§-ig foglalta magában a köztisztviselők részére  alanyi jogon járó, 
illetve adható béren kívüli juttatásait.  
 
49.§      (13. havi illetmény) ezt a tv. hatályon kívül helyezte, 
49/F § ( hideg étkezési utalvány 6.000Ft/hó) a tv. módosította, beemelte a cafetéria 
rendszerbe. 
49/G §   (ruházati költségtérítés 84.000 Ft/év) a tv. hatályon kívül helyezte 
49/H § a.), e.), i.), pontjait ( BKV bérlet, üdülési hozzájárulás, élet és nyugdíj kiegészítő 
támogatás) beemelte a cafetéria rendszerbe. 
 
A tv. kötelezően írja elő a cafetéria rendszer bevezetését, annak alsó és felső határát is 
meghatározza.  
A köztisztviselőt megillető cafetéria –juttatás éves összegét – ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik- a vezetése alatt álló szervezetben  a szervezet vezetője a közszolgálati 
szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap 
ötszörösénél,  (38.650 x 5 =193.250 Ft ) és nem lehet magasabb  az illetményalap 
huszonötszörösénél (38.650 x 25= 966.250Ft ) 
 
A Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülésén írásban is rögzítettek alapján, a köztisztviselők helyi 
szakszervezetének elnöke az adható felső határ 50% - ban történő meghatározását javasolta a 
munkáltatónak. 
 
A cafetéria - juttatás személyenkénti mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni, 
hogy a szabályozás a juttatásokat  kedvező adózási feltételekhez köti, tehát minden egyes 
kötelező, vagy választható tételt  25% szja terheli, amely a keretösszeg része. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el! 
 
 
Budapest, 2009. dec. 7. 
 

Dr. S z e l e s  Gábor 
 



 
Határozati javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 
költségvetésben a köztisztviselők, a polgármester és alpolgármesterek, valamint  a 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók cafetéria keretének mértékét 2010 január 1-
től kezdődően az illetményalap tizenötszörösének megfelelő összegben biztosítja. 
 
Felelős :  elfogadásra    Tóth Mihály  
                                       polgármester 
                végrehajtásra: dr.Szeles Gábor 
                                        jegyző  
 Határidő : elfogadásra   azonnal 
                  végrehajtásra: 2010. évi költségvetés 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges. 
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