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KIVONAT
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 30-án megtartott nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól 6 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozata
a polgármester cafetéria-juttatásairól
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Győri Máté polgármester részére bruttó
200.000,- Ft/év cafetéria-juttatást állapít meg. A cafetéria-juttatások a polgármestert 2018.
január 1-től illetik meg.
A cafetéria-juttatás összege tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
A polgármester cafetéria-juttatásként – választása szerint – e határozat 1. sz. mellékletében
meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult a juttatásokra.
A polgármesternek e határozat 2., 3., 4., 5., és 6. sz. mellékletében foglaltakról a törvényben
meghatározott módon és határidőig nyilatkoznia kell. A nyilatkozat év közben – a következő
nyilatkozattételi határidő előtti időtartamra szólóan – nem módosítható.
Felelős: Papp György alpolgármester
Dr. Feik Csaba jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31.

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő
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„1. sz. melléklet a 24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

1. A polgármester cafetéria-juttatásként – választása szerint – a jogszabályban meghatározott
mértékig és feltételekkel a következő juttatásokra jogosult:
a) Béren kívüli juttatás keretén belül:
-

az éves keretösszeget – 100 ezer forintot – meg nem haladóan adott pénzösszeg
a Széchenyi Pihenő Kártya
szálláshely alszámlára legfeljebb 225 ezer forint
vendéglátás alszámlára legfeljebb 150 ezer forint
szabadidő alszámlára legfeljebb 75 ezer forint
A közteher mértéke: 34, 22%.

b) Egyes meghatározott juttatás keretén belül:
-

Erzsébet-utalvány
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
egészségpénztár, önsegélyező pénzár hozzájárulás
iskolakezdési támogatás
helyi bérlet
ajándék utalvány (csekély értékben vagy a szabályokat betartva korlátlanul)
A közteher mértéke: 40,71%.

c) Adómentes béren kívüli juttatás keretén belül:
-

sportrendezvényre szóló belépő
kulturális belépő (évente 50.000,-Ft-ig)
óvoda, bölcsőde térítési díja
lakáscélú támogatás
mobilitás célú lakhatási támogatás
kockázati élet-, baleset-és betegség biztosítás
diákhitel törlesztés támogatása
A közteher mértéke: 0 % (adómentes)

2. A felsorolt juttatások kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (Szja tv.) szerinti mértékig és feltételekkel nyújthatók.
3. A polgármesternek írásban, vagy elektronikus úton március 1-ig nyilatkoznia kell arról,
hogy a cafetéria-juttatás részére megállapított keretösszegén belül milyen juttatásokra tart
igényt.
A nyilatkozatot két példányban, az alpolgármester és a jegyző részére kell benyújtania.
A nyilatkozat év közben nem módosítható.
4. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át; az igénybe nem
vett összeg felhasználásáról az érintetteknek november 30-ig írásban nyilatkoznia kell. Az
igénybe nem vett összeg kifizetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik.
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„2. sz. melléklet a 24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

C A F E T É R I A - N Y I L A T K O Z A T 2 0 1 8.

Név:

……………………………………………………

Lakcím:

……………………………………………………

Adóazonosító jel:

……………………………………………………

Munkahely:

……………………………………………………

Egészségpénztár neve:
…………………………………………………………………………………………………

Nyugdíjpénztár neve:
…………………………………………………………………………………………………

Ercsi, 2018. ………………..

…………………………………….
aláírás
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„3. sz. melléklet a 24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

Kijelentem, hogy a 2018. évben a munkáltató részéről a maximum 200.000 Ft/fő/év (nettó
149.009,- Ft/fő/év) összegű – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén – béren kívüli
juttatásokat az alábbiak szerint kérem:
Juttatás

Készpénz kifizetés
Széchenyi Pihenő Kártya
- Vendéglátás
Széchenyi Pihenő Kártya
- Szálláshely
Széchenyi Pihenő Kártya
- Szabadidős szolgáltatás
Összesen:

Max.kedv.
összege

Adókulcs

100.000,- Ft/év

34,22 %

Nettó éves
összeg

Adó
összege

Bruttó
éves
összeg

149.009,-

50.991,-

200.000,-

150.000,- Ft/év
34,22 %
225.000,- Ft/év
75.000,- Ft/év
-

34,22 %

Tudomásul veszem, hogy a juttatások folyósítása havonta, minden hónap 10. napjáig történik.
Tudomásul veszem, hogy az egyes tételek maximális értékének túllépése nem megengedett, továbbá,
hogy e nyilatkozat év közbeni módosítására nincs lehetőség.

Ercsi, 2018. ……….

………………………………………
aláírás
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„4. sz. melléklet a 24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

Kijelentem, hogy a 2018. évben a munkáltató részéről a maximum 200.000 Ft/fő/év (nettó
142.136,-Ft/fő/év) összegű – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén – egyes
meghatározott juttatásokat az alábbiak szerint kérem:
Juttatás
munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek
minősülő szolgáltatás keretében a
munkáltató telephelyén működő
étkezőhelyen
megvalósuló
ételfogyasztás
fogyasztásra kész étel vásárlására
jogosító Erzsébet-utalvány
a munkáltató nevére szóló számlával
megvásárolt, kizárólag a
munkavállaló helyi utazására
szolgáló bérlet
Iskolakezdési támogatás *
Önkéntes kölcsönös egészségpénztári
munkáltatói hozzájárulás
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári
hozzájárulás
Ajándék utalvány

Összesen:

Max.kedv.
összege
korlátozás
nélkül

Adókulcs

Nettó éves
összeg

Adó
összege

Bruttó éves
összeg

142.136,-

57.864,-

200.000,-

40,71 %

korlátozás
nélkül

40,71 %

-

40,71 %

korlátozás
nélkül
korlátozás
nélkül
korlátozás
nélkül
Csekély
értékben
vagy a
szabályokat
betartva
korlátlanul
-

40,71 %

40,71 %
40,71 %

40,71%

40,71 %

Tudomásul veszem, hogy a folyósítás iskolakezdési támogatás esetén egy összegben, 2018. augusztus
10-ig történik.
Tudomásul veszem, hogy az egyes meghatározott juttatások – kivéve az iskolakezdési támogatást –
folyósítása havonta, minden hónap 10. napjáig történik.
Tudomásul veszem, hogy az egyes tételek maximális értékének túllépése nem megengedett, továbbá,
hogy e nyilatkozat év közbeni módosítására nincs lehetőség.

Ercsi, 2018. ……….

………………………………………
aláírás
* Iskolakezdési támogatás igénybevétele estén nyilatkozni kell a családi pótlékra jogosult
gyermekekről.
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„5. sz. melléklet a 24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

Kijelentem, hogy a 2018. évben a munkáltató részéről a maximum 200.000 Ft/fő/év (nettó
200.000,- Ft/fő/év) összegű – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén – az adómentes
béren kívüli juttatásokat az alábbiak szerint kérem:
Juttatás
sportrendezvényekre szóló belépő
kulturális belépő
óvoda, bölcsőde térítési díj
mobilitás célú lakhatási támogatás
(a feltételek teljesülése esetén)
lakáscélú támogatás
(a bekerülési érték 30%, 5 millió Ft
5 évben)
kockázati élet-, baleset-és betegség
biztosítás
diákhitel törlesztés
Összesen:

Max.kedv.
összege
korlátozás
nélkül
50.000,-Ft/év
a költségek
mértékéig
minimálbér
60-40-20%-a

Adókulcs

1.000.000,Ft/év
496.800,Ft/év
331.200,Ft/év
-

0%

Nettó éves
összeg

Adó
összege

Bruttó éves
összeg

200.000.-

0,-

200.000,-

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

Tudomásul veszem, hogy a juttatások folyósítása havonta, minden hónap 10. napjáig történik.
Tudomásul veszem, hogy az egyes tételek maximális értékének túllépése nem megengedett, továbbá,
hogy e nyilatkozat év közbeni módosítására nincs lehetőség.

Ercsi, 2018. ……….

………………………………………
aláírás
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„6. sz. melléklet a 24/2018. (I.30.) Kt. sz. határozathoz”

Alulírott ……………………………………….. nyilatkozom, hogy a 2018. évi cafetéria
keretből igénybe nem vett

………………..Ft összeget az alábbiak szerint kívánom

felhasználni:

……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Ercsi, 2018. ………………………..

……………………………………..
aláírás

