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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2020. február 13.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek képviselő-testületei 2015-ben fogadták el a jelenleg 

hatályos közszolgálati szabályzatot. A szabályzatot a jogszabályváltozások és ebből 

következőleg a mellékletek aktualizálása miatt minden évben felül kell vizsgálni. Ennek 

megfelelően az egyes mellékletek címében szereplő dátum 2020-ra módosul, a személyügyi 

szervezetre vonatkozó táblázatot pedig a hivatali dolgozók személyében bekövetkező változás 

miatt kell módosítani. 

 

A változások miatt a közös hivatal közszolgálati szabályzatának átdolgozása vált szükségessé. 

A módosítások 2020. február 14. napjával lépnek hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2020. (II. ...) önkormányzati 

határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 161/2015. (IX. 17.), 33/2016. 

(II. 11.), 33/2017. (II. 14.), 121/2017. (V. 22.), 31/2018. (II. 12.), 89/2018. (IV. 23.) és 

35/2019. (II. 12.) önkormányzati határozattal módosított, a 12/2015. (II. 10.) önkormányzati 

határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közszolgálati szabályzat 10.1. első bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„A cafetéria-juttatás összegét a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése 

alapján határozza meg, (amely 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot) és 

amely magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket.” 
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2. A közszolgálati szabályzat 2. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

3. A közszolgálati szabályzat 3. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

4. A közszolgálati szabályzat 4. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

5. A közszolgálati szabályzat 5. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

6. A közszolgálati szabályzat 6. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

7. A közszolgálati szabályzat 7. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

 

„7. melléklet 

A cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 

2020. évben  

 

 

1. A közös önkormányzati hivatal tekintetében a cafetéria-juttatás egy főre eső éves összegét 

– amely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is – figyelembe véve a 

keretösszeg megállapítására vonatkozó legalacsonyabb és legmagasabb értékhatárt  

 

bruttó 200.000 Ft-ban, azaz Kettőszázezer forintban határozom meg. 

 

 

2. A tárgyévben a cafetéria-juttatásként választható juttatások a következők: 

 

a) A közszolgálati szabályzat 10.2. pontjában meghatározott juttatások, így: 

- Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatás. 

 

b) Az a) ponton kívül választható egyéb juttatás a tárgyévben nem kerül meghatározásra. 

 

3. A kedvezményes adókulccsal rendelkező cafetéria elemeknél – a cafetéria-juttatás egy főre 

eső éves bruttó összegén belül – a kedvezményes adósávnál magasabb összegű választás 

lehetőségét nem engedélyezem.                          

 

Kelt: Segesd, 2020. január 31. 

     p.h. 

         ......................................... 

                                                                                                  jegyző” 

 

8. A közszolgálati szabályzat 7/1. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

9. A közszolgálati szabályzat 7/1. mellékletének táblázata helyébe a következő táblázat lép: 

 



Juttatások 

Igénybevétel  

Havi összeg 

Ft-ban 
Hónapok 

Éves összeg 

Ft-ban 

I. A szabályzat 2. pontja szerinti juttatások 

Széchenyi Pihenő Kártya 

/A juttatás sajátossága: adható maximum 

450.000 Ft/év, az adó 32,5 % / 

  
nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: 

adható maximum 225.000 Ft/év, az adó 32,5 

%/ 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - vendéglátás /A juttatás 

sajátossága: adható maximum 150.000 Ft/év, 

az adó 32,5 % / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás 

sajátossága: adható maximum 75.000 Ft/év, 

az adó 32,5 % / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

    

II. Az adott évi cafetéria-juttatás keretében a jegyző által az I. ponton túl választható 

juttatásként meghatározott juttatás(ok) 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

III. A cafetéria-juttatás igénylés összesítése (Az I. 

és II. pontokban szereplő adatok összesen: 
   

 

bruttó: ............ 

 

 

Kelt.......................................... 

       .......................................................... 

        köztisztviselő aláírása” 

 

 

10. A közszolgálati szabályzat 7/3. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész 

helyébe 2020” szöveg lép. 

 

11. A közszolgálati szabályzat 7/5. mellékletében szereplő táblázat helyébe a következő 

táblázat lép: 

  

Az igényelt juttatás Összeg Ft-ban 

nettó adó bruttó 

Cafetéria szabályzat szerint választható juttatások - - - 

 Széchenyi Pihenő Kártya  

/maximum 450.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   



Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: adható maximum 

225.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

        SZÉP - étkezés /A juttatás sajátossága: adható maximum 

150.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás sajátossága: adható maximum 

75.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

Egyéb, az adott évi cafetéria-juttatás alapján választható juttatás - - - 

     

Összesen - -  

 

12. A közszolgálati szabályzat 8. mellékletben lévő táblázat  

 1. sorában szereplő „Horváth Csilla” szövegrész helyébe „Kovács Kornélia” szöveg 

lép, 

 3., 4, 6., 7. és 8. sorában szereplő „Kovács Kornélia” szövegrész helyébe „Molnár 

Gyula” szöveg lép. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2019. (II. ...) önkormányzati 

határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 122/2015. (IX. 17.), 29/2016. 

(II. 11.), 37/2017. (II. 14.), 112/2017. (V. 22.), 20/2018. (II. 12.), 61/2018. (IV. 23.) és a 

20/2019. (II. 12.) önkormányzati határozattal módosított, a 6/2015. (II. 10.) önkormányzati 

határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közszolgálati szabályzat 10.1. első bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„A cafetéria-juttatás összegét a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése 

alapján határozza meg, (amely 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot) és 

amely magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket.” 

 

2. A közszolgálati szabályzat 2. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

3. A közszolgálati szabályzat 3. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

4. A közszolgálati szabályzat 4. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 



5. A közszolgálati szabályzat 5. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

6. A közszolgálati szabályzat 6. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

7. A közszolgálati szabályzat 7. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

 

„7. melléklet 

A cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 

2020. évben  

 

 

1. A közös önkormányzati hivatal tekintetében a cafetéria-juttatás egy főre eső éves összegét 

– amely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is – figyelembe véve a 

keretösszeg megállapítására vonatkozó legalacsonyabb és legmagasabb értékhatárt  

 

bruttó 200.000 Ft-ban, azaz Kettőszázezer forintban határozom meg. 

 

 

2. A tárgyévben a cafetéria-juttatásként választható juttatások a következők: 

 

a) A közszolgálati szabályzat 10.2. pontjában meghatározott juttatások, így: 

- Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatás. 

 

b) Az a) ponton kívül választható egyéb juttatás a tárgyévben nem kerül meghatározásra. 

 

3. A kedvezményes adókulccsal rendelkező cafetéria elemeknél – a cafetéria-juttatás egy főre 

eső éves bruttó összegén belül – a kedvezményes adósávnál magasabb összegű választás 

lehetőségét nem engedélyezem.                          

 

Kelt: Segesd, 2020. január 31. 

     p.h. 

         ......................................... 

                                                                                                  jegyző” 

 

8. A közszolgálati szabályzat 7/1. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

9. A közszolgálati szabályzat 7/1. mellékletének táblázata helyébe a következő táblázat lép: 

 

Juttatások 

Igénybevétel  

Havi összeg 

Ft-ban 
Hónapok 

Éves összeg 

Ft-ban 

I. A szabályzat 2. pontja szerinti juttatások 

Széchenyi Pihenő Kártya 

/A juttatás sajátossága: adható maximum 

450.000 Ft/év, az adó 32,5 % / 

  
nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: nettó: .............  nettó: ............. 



adható maximum 225.000 Ft/év, az adó 32,5 

%/ 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - vendéglátás /A juttatás 

sajátossága: adható maximum 150.000 Ft/év, 

az adó 32,5 % / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás 

sajátossága: adható maximum 75.000 Ft/év, 

az adó 32,5 % / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

    

II. Az adott évi cafetéria-juttatás keretében a jegyző által az I. ponton túl választható 

juttatásként meghatározott juttatás(ok) 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

III. A cafetéria-juttatás igénylés összesítése (Az I. 

és II. pontokban szereplő adatok összesen: 
   

 

bruttó: ............ 

 

 

Kelt.......................................... 

       .......................................................... 

        köztisztviselő aláírása” 

 

 

10. A közszolgálati szabályzat 7/3. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész 

helyébe 2020” szöveg lép. 

 

11. A közszolgálati szabályzat 7/5. mellékletében szereplő táblázat helyébe a következő 

táblázat lép: 

  

Az igényelt juttatás Összeg Ft-ban 

nettó adó bruttó 

Cafetéria szabályzat szerint választható juttatások - - - 

 Széchenyi Pihenő Kártya  

/maximum 450.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: adható maximum 

225.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

        SZÉP - étkezés /A juttatás sajátossága: adható maximum 

150.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás sajátossága: adható maximum 

75.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

Egyéb, az adott évi cafetéria-juttatás alapján választható juttatás - - - 



     

Összesen - -  

 

12. A közszolgálati szabályzat 8. mellékletben lévő táblázat  

 1. sorában szereplő „Horváth Csilla” szövegrész helyébe „Kovács Kornélia” szöveg 

lép, 

 3., 4, 6., 7. és 8. sorában szereplő „Kovács Kornélia” szövegrész helyébe „Molnár 

Gyula” szöveg lép. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Szabad Józsefné polgármester 
 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2019. (II. ...) önkormányzati 

határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadására vonatkozó 112/2015. (IX. 17.), 31/2016. 

(II. 11.), 41/2017. (II. 14.), 92/2017. (V. 22.), 20/2018. (II. 12.), 69/2018. (IV. 23.) és 

19/2019. (II. 12.) önkormányzati határozattal módosított, a 7/2015. (II. 10.) önkormányzati 

határozattal elfogadott közszolgálati szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A közszolgálati szabályzat 10.1. első bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„A cafetéria-juttatás összegét a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdése 

alapján határozza meg, (amely 2020. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot) és 

amely magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket.” 

 

2. A közszolgálati szabályzat 2. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

3. A közszolgálati szabályzat 3. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

4. A közszolgálati szabályzat 4. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

5. A közszolgálati szabályzat 5. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

6. A közszolgálati szabályzat 6. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

7. A közszolgálati szabályzat 7. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

 

„7. melléklet 



A cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 

2020. évben  

 

 

1. A közös önkormányzati hivatal tekintetében a cafetéria-juttatás egy főre eső éves összegét 

– amely összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is – figyelembe véve a 

keretösszeg megállapítására vonatkozó legalacsonyabb és legmagasabb értékhatárt  

 

bruttó 200.000 Ft-ban, azaz Kettőszázezer forintban határozom meg. 

 

 

2. A tárgyévben a cafetéria-juttatásként választható juttatások a következők: 

 

a) A közszolgálati szabályzat 10.2. pontjában meghatározott juttatások, így: 

- Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatás. 

 

b) Az a) ponton kívül választható egyéb juttatás a tárgyévben nem kerül meghatározásra. 

 

3. A kedvezményes adókulccsal rendelkező cafetéria elemeknél – a cafetéria-juttatás egy főre 

eső éves bruttó összegén belül – a kedvezményes adósávnál magasabb összegű választás 

lehetőségét nem engedélyezem.                          

 

Kelt: Segesd, 2020. január 31. 

     p.h. 

         ......................................... 

                                                                                                  jegyző” 

 

8. A közszolgálati szabályzat 7/1. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész helyébe 

2020” szöveg lép. 

 

9. A közszolgálati szabályzat 7/1. mellékletének táblázata helyébe a következő táblázat lép: 

 

Juttatások 

Igénybevétel  

Havi összeg 

Ft-ban 
Hónapok 

Éves összeg 

Ft-ban 

I. A szabályzat 2. pontja szerinti juttatások 

Széchenyi Pihenő Kártya 

/A juttatás sajátossága: adható maximum 

450.000 Ft/év, az adó 32,5 % / 

  
nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: 

adható maximum 225.000 Ft/év, az adó 32,5 

%/ 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - vendéglátás /A juttatás 

sajátossága: adható maximum 150.000 Ft/év, 

az adó 32,5 % / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás 

sajátossága: adható maximum 75.000 Ft/év, 

az adó 32,5 % / 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

    



II. Az adott évi cafetéria-juttatás keretében a jegyző által az I. ponton túl választható 

juttatásként meghatározott juttatás(ok) 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

 

 

 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 
 

nettó: ............. 

adó: .............. 

bruttó: ............ 

III. A cafetéria-juttatás igénylés összesítése (Az I. 

és II. pontokban szereplő adatok összesen: 
   

 

bruttó: ............ 

 

 

Kelt.......................................... 

       .......................................................... 

        köztisztviselő aláírása” 

 

 

10. A közszolgálati szabályzat 7/3. mellékletének címében szereplő „2019” szövegrész 

helyébe 2020” szöveg lép. 

 

11. A közszolgálati szabályzat 7/5. mellékletében szereplő táblázat helyébe a következő 

táblázat lép: 

  

Az igényelt juttatás Összeg Ft-ban 

nettó adó bruttó 

Cafetéria szabályzat szerint választható juttatások - - - 

 Széchenyi Pihenő Kártya  

/maximum 450.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

Ezen belül:    

        SZÉP - szállás /A juttatás sajátossága: adható maximum 

225.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

        SZÉP - étkezés /A juttatás sajátossága: adható maximum 

150.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

        SZÉP - Szabadidő /A juttatás sajátossága: adható maximum 

75.000 Ft/év, az adó 32,5 %/ 

   

Egyéb, az adott évi cafetéria-juttatás alapján választható juttatás - - - 

     

Összesen - -  

 

12. A közszolgálati szabályzat 8. mellékletben lévő táblázat  

 1. sorában szereplő „Horváth Csilla” szövegrész helyébe „Kovács Kornélia” szöveg 

lép, 

 3., 4, 6., 7. és 8. sorában szereplő „Kovács Kornélia” szövegrész helyébe „Molnár 

Gyula” szöveg lép. 

 



Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

Segesd, 2020. február 7. 

 

 

         dr. Varga Katalin 

                  jegyző 


