ELŐTERJESZTÉS
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 16-i ülésére

Tárgy: A cafetéria szabályzatot elfogadó 6/2012.(I.26.) határozat hatályon kívül helyezése, a
cafetéria szabályzat módosítása
Előadó: Fiskál János polgármester
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat
Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés készítésében részt vett: --

Láttam:

Sümegi Attila
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. január 26-i ülésen a Képviselő-testület 6/2012.(I.26.) határozatával elfogadta a
cafetéria szabályzatot, egyben meghatározta a közalkalmazotti és alkalmazotti munkavállalóinak,
valamint a polgármesternek a béren kívüli juttatás keretét.
A béren kívüli nettó juttatás 1,19-szerese után – mint azt a hivatkozott ülés napirendjének
előterjesztése is tartalmazta – 16 % szja-t és a munkáltatót terhelő 10 % ehót kell megfizetni.
A munkavállalók szempontjából – az előterjesztéssel és az elfogadott cafetéria szabályzat
Általános rendelkezések 2.2 pontjával összhangban – formailag csak annyiban módosulna a
határozat 1./ pontja, hogy a megállapított bruttó 144.000,- Ft mellett a munkáltatót terhelő 10 %
eho is feltüntetésre kerülne.
Az érdemi módosítás csak a polgármester cafetéria keretét érinti, mivel a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/F. § (4) bekezdés második mondata
szerint, „a cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó,
a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is”. Ennek értelmében, a
megállapított 200.000,- Ft keretnek tartalmaznia kell a munkáltatót terhelő 10 % ehót is, így a
tavalyi évhez képest 15.273,- Ft-tal csökken a nettó keret.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2012. február 10.

Fiskál János
polgármester

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012.(II.16.) határozata
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a cafetéria szabályzat elfogadásáról
szóló 6/2012.(I.26.) határozatát hatályon kívül helyezi.
2./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen előterjesztésnek megfelelően a Cafetéria szabályzatot elfogadja.
3./ A Képviselő-testület döntése alapján minden munkavállaló jogosult egy egységes alap
keretre, amely a tárgyévben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére
havi bruttó 12.000,- Ft, azaz évi 144.000,- Ft + 10 % eho, mindösszesen 158.400,- Ft.
4./ A Képviselő-testület döntése alapján - a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésére figyelemmel - a
polgármester cafetéria-juttatás éves összege bruttó 181.818,- Ft + 10 % eho, mindösszesen
200.000,- Ft.
Felelős: 1./ pontban: Fiskál János polgármester
2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: folyamatos

