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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A személyi jövedelemadó törvény változása módosította a munkavállalók 
részére adható cafatéria juttatás rendszerét. Ezek a változások mindenki 
számára kedvezőtlenek és további adókat vetnek ki, hiszen az eddigi 
adómentes juttatásokat (egy-két kivétellel) a Kormány január 1-től 
megadóztatta különböző mértékben (25 és 95,58%-os adóval terhelték meg).  
 
A hidegétkezési utalványokat gyakorlatilag ellehetetlenítették, hiszen közel 
100%-os adót vetettek ki rá. A melegétkezési utalványokat 25%-os 
adóteherrel sújtották, és az adható havi összegét 18.000 Ft/hó-ban 
határozták meg.  
 
Mivel több munkáltató biztosít a dolgozója számára cafatéria juttatást 
(köztük a Polgármesteri Hivatal és az egyéb költségvetési szerveink is), 
aminek része lehet a meleg étkezési utalvány is, így a helyzetet felismerve, 
valamint az egyre nehezedő gazdasági körülményekre tekintettel 
Önkormányzatunknak igazodni kell a helyzethez és segítenie kell a csepeli 
családokat. 
 
A nevelési-oktatási intézményeinkben több ezer gyerek étkezik. A szüleiknek 
és az egész családnak segítséget tudunk nyújtani abban a formában, ha 
lehetővé tesszük, hogy a gyermekek étkezési térítési díjait a szülők 
melegétkezési utalvánnyal is megfizethessék. 
 
Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy támogassák javaslatunkat! 
 
 
 
Budapest, 2010. február 10. 
 
 
 
 

Borbély Lénárd sk.   Németh Szilárd sk. 
  frakcióvezető         képviselő 
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Határozati javaslat 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
bevezeti a meleg étkezési utalványok elfogadását. 

 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2010. március 1. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
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Budapest XXI. Kerület  
Csepel Önkormányzata                                                                                ikt.sz: 34/10. 
Polgármesteri Hivatal 
 
 
Dr. Szeles Gábor úr 
jegyző részére 
 
 
 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
 
A meleg és hideg étkezési utalványoknak a közétkeztetésben történő felhasználásával 
kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom. 
 
Az OMISÁ és az OSZI vezetése, már 2010. január közepe óta foglalkozik a fenti 
probléma megoldásával. Egyeztetéseket folytattunk a Junior Zrt és az Elamen Zrt 
közétkeztetéssel foglalkozó társaságokkal, illetve felvettük a kapcsolatot az étkezési 
utalvány kibocsátó társaságokkal is. 
 
Ahhoz, hogy a közétkeztetés körében az önkormányzati intézmények el tudják fogadni 
az étkezési utalványokat az alábbi feltételeket kell megteremteni: 
 
1. Fel kell mérni és meg kell határozni az elfogadás körébe tartozó étkezési 
utalványok típusát (pl: Ticket Restaurant, Chedoc, Cheque Déjouner, stb.) 
 
2. Az étkezési utalvány kibocsátó társaságokkal úgynevezett elfogadóhelyi 
szerződést kell kötnie az OSZI-nak, amely szerződés alapján lehetővé válik az 
utalványok pénzre történő beváltása. Az utalványok beváltásának költsége (a 
kibocsátóktól függően) az utalvány értékének 1-3%-a. Ezt a költséget nem áll 
módunkban a szülők felé érvényesíteni, ezt a vonatkozó jogszabályok sem teszik 
lehetővé, ezt a költséget önkormányzati forrásokból kell biztosítani, erre a költségre az 
OSZI előirányzattal nem rendelkezik. 
 
3. Szerződést kell kötnünk a beszállítókkal (Junior Zrt, Elamen Zrt. Sodexo) 
annak érdekében, hogy a feléjük teljesítendő fizetési kötelezettségeink egy részét 
étkezési utalványokkal tudjuk teljesíteni. 
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4. Vizsgálni szükséges adójogi szempontból, hogy a jelenlegi alapító okiratokban, 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott tevékenységi körök alapján, az 
OSZI és az Intézmények jogosultak-e (adó szempontból) az utalvány kibocsátókkal 
elfogadóhelyi szerződést kötni, szükség szerint módosítani szükséges az alapító 
okiratokat SzMSz-eket. 
 
5. Ki kell dolgozni az utalványok elfogadásának, nyilvántartásának, 
elszámolásának, tárolásának, szállításának rendjét. Ezekkel párhuzamosan módosítani 
kell az OSZI és Intézmények közötti Munkamegosztás Rendjéről szóló 
Együttműködési Megállapodást, és be kell építeni a folyamatokat az érintett 
szabályzatokba (pl: Pénz és érték kezelési szabályzat, Számviteli politika, stb.) 
 
6. Módosítani szükséges az étkezések befizetésének kezelésére használt 
számítógépes programot. 
 
7. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy teljes egészében nem lehet elfogadni 
az étkezési utalványokkal történő fizetést, tekintettel arra, hogy az utalvány értékéből 
kézpénzben nem lehet visszafizetni (ezt a vonatkozó jogszabályok tiltják, illetve adó és 
járulék kötelesé teszik), így az esetleges lemondások visszafizetésénél is vagy 
utalványban történhet a visszafizetés, vagy csak a szülő által kézpénzben teljesített 
befizetés erejéig van rá mód. 
 
8. Az intézményekben az étkezés befizetésével foglalkozó munkatársak részére 
oktatást kell tartani az elfogadás rendjéről, a hamis utalványok kiszűréséről, stb. 
 
 
A fentiek alapján reálisan a szükséges intézkedések megtételét követően a 2010 
szeptemberi tanévkezdéssel egyidejűleg nyílik mód az étkezési utalványok 
elfogadására a közétkeztetésben. 
 
Kérem fenti tájékoztatásom elfogadását. 
 
 
Budapest, 2010. február 11. 
 
 
 
 

    Tisztelettel: 
 
 
 

Kiss István 
                                                                                               OSZI igazgató 
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