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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvár Város Önkormányzatával közvetlenül munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állók számára (Szuhay Sportközpont, Farkas Attila Uszoda, Városháza)
cafetéria-juttatás megállapítására vonatkozó jogszabályi kötelezettség nem áll fenn,
azonban az említett munkavállalók jelentős munkateherrel rendelkeznek, alapbérük
nem haladja meg a minimálbér, illetőleg a szakképzettséget igénylő munkakörökben a
garantált bérminimum összegét. Más ágazatokhoz képest bérpótlékban, egyéb
juttatásban nem részesülnek.
A munkavállalók megbecsülése, illetőleg a Hivatal munkatársaival történő szoros
együttműködésre tekintettel (akik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 151. §-a alapján cafetéria-juttatásban a jogszabály alapján
részesülnek) javaslom a fenti foglalkoztatotti kör vonatkozásában a 2022. évre is
cafetéria-juttatás megállapítását az elmúlt évekhez hasonlóan.
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.
§ (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetériajuttatásának 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 a 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000,- Ft-ot.
A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó
és a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A szociális
hozzájárulási adó alóli mentesség 2021. december 31. napjával megszűnt, így a
cafetéria-keretet 15%-os személyi jövedelemadó és 13%-os szociális hozzájárulási adó
terheli.
A SZÉP-kártya egyes alszámlái közötti átjárhatóságot 2022. december 31-ig a
Kormány meghosszabbította, illetőleg a SZÉP kártyára utalt összeg 2022. február 1jétől 2022. május 31-éig élelmiszervásárlásra is felhasználható.
A cafetéria-juttatás felhasználása kapcsán a köztisztviselők számára megállapított
szabályokhoz hasonlóan javaslom megállapítani az eljárásrendet, vagyis a munkáltató
február 15-éig tájékoztatja a munkavállalókat a választható juttatásokról, a dolgozók
pedig március 1-jéig nyilatkozhatnak a nettó keretösszeg felosztásáról.
A fentiekre tekintettel indítványozom, hogy Dombóvár Város Önkormányzatánál
közvetlenül foglalkoztatottak cafetéria-juttatásának éves keretösszegére az egyes
juttatásokhoz kapcsolódó és a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló
(bruttó) 125.000,-Ft/év/fő összegben biztosítson fedezetet a Tisztelt Képviselő-testület.
Nem javaslom a cafetéria-juttatást azon munkavállalók esetében, akik jogviszonya
határozott időre, támogatással, bérköltség-támogatással, pályázati támogatással, (pl.:
EFOP, TOP, Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, közfoglalkoztatással, egyéb
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pályázati támogatásokkal, egy adott pályázat lebonyolítására, sok esetben további
jogviszony keretében) jön létre, és a támogatás nem nyújt fedezetet a cafetériajutattásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
a Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2022. évi
cafetéria-juttatásáról
1. Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szuhay
Sportközpontban, a Farkas Attila Uszodában, valamint a Dombóvár Város
Önkormányzatával közvetlenül munkavégzésre irányuló foglalkoztatási
jogviszonyban álló további dolgozók cafetéria-juttatásának 2022. évi bruttó
keretösszegét 125.000,-Ft-ban határozza meg, mely fedezetet biztosít az egyes
juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is. Nem jár cafetéria-juttatás a
támogatással,
határozott
időre
foglalkoztatott
munkavállalóknak,
a
közfoglalkoztatottaknak a támogatás időtartamára, amennyiben a támogatás nem
nyújt erre fedezetet.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a cafetéria-juttatás részletes eljárási
rendjének jóváhagyására.
Határidő: 2022. március 1. – a munkavállalók értesítésére és nyilatkoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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