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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2023. február 15-i ülésére 
 
Tárgy: Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatának felülvizsgálata.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el a jelenleg 
hatályos cafetéria-szabályzatot. A szabályzatot a jogszabályváltozás, valamint ebből 
következőleg a mellékletek aktualizálása miatt minden évben felül kell vizsgálni. Ennek 
megfelelően az egyes mellékletek címében szereplő dátum 2023-ra módosul. 
 
A módosítások 2023. február 16. napjával lépnek hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. 
napjától kell alkalmazni.  
 
 
1./ A Cafetéria-szabályzat „2. A cafetéria-juttatásként választható juttatások” rendelkezés 
helyébe következő rendelkezés lép: 
 

„2. A cafetéria-juttatásként választható juttatások 
 
A cafetéria-juttatás összegét a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése alapján 
határozza meg, amely 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. 
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdése értelmében: 
„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak az 
adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya 
a) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 225 ezer 
forint támogatás; 
b) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi 
étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több 
juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás; 
c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést 
szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól 
származóan együttvéve - legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás.” 
 
A hatályos jogszabályok értelmében a cafetéria-juttatásként választható juttatás: 

• Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP kártya). 
 
 



Széchenyi Pihenő Kártya 
 
Az önkormányzat a hozzájárulást a szolgáltatótól megrendelt elektronikus utalvány kártyán 
keresztül biztosítja, elektronikus utalvány formájában. 
 
Ezt a cafetéria-juttatási elemet választóknak a főkártya megrendeléséhez a 3. mellékletben 
megjelölt adatokat, és az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot a 4. melléklet szerinti 
nyomtatványt kell kitöltenie. 
A kártya megrendelése a közalkalmazottak igénylése alapján a közös hivatal pénztárosának 
feladata, a kártya megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban 
az igénylőt semmilyen költség nem terheli.” 
 
2./ A Cafetéria-szabályzat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.3. A Széchenyi Pihenő Kártya biztosításának szabályai 
 
Az önkormányzat, mint munkáltató: 

- megrendeli az elektronikus utalványt. A megrendelésben munkavállalónként 
megadja a szükséges adatokat, 
- közreműködik abban, ha a munkavállalója a közeli hozzátartozója részére társkártyát 
igényel. 

A kártyára az önkormányzat a munkavállaló által kért és általa engedélyezett összegben 
biztosít utalvány összeget.” 
 
 
3./ A Cafetéria-szabályzat „Mellékletek” oldala helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Mellékletek 
  
1. melléklet: Cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 2023. évben 
 
2. melléklet: Nyilatkozat a cafetéria-juttatás éves keretösszegének igénybevételéről 
 
3. melléklet: Nyilatkozat a SZÉP Kártya igénybevételéhez 
 
4. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 
 
5. melléklet: Nyilatkozat az iskolakezdési támogatás igénybe vételéhez 
 
6. melléklet: Nyilatkozat a tárgyév november 30-ig igénybe nem vett cafetéria-összeg 
felhasználásáról 
 
7. melléklet: A cafetéria-jutattással kapcsolatos feladatellátók” 
 
 
 
4./ A Cafetéria-szabályzat 1. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

„1. melléklet 
 

„A cafetéria-juttatással kapcsolatos szabályok 



2023. évben  
 
1. Segesd Község Önkormányzata dolgozói (közalkalmazott) tekintetében a cafetéria-juttatás 
egy főre eső éves összegét 
 

nettó 100.000 Ft-ban, azaz Egyszázezer forintban határozom meg. 
 
2. A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde közalkalmazottai tekintetében a 
cafetéria-juttatás egy főre eső éves összegét 
 

nettó 100.000 Ft-ban, azaz Egyszázezer forintban határozom meg. 
 
3. A tárgyévben a cafetéria-juttatásként választható juttatás a következő: 
 
a) Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalt támogatás. 
 
b) Az a) ponton kívül választható egyéb juttatás a tárgyévben nem kerül meghatározásra. 
 
4. 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, 2023. január 31. 
     p.h. 
         ......................................... 
                                                                                                 alpolgármester” 
 
5./ A Cafetéria-szabályzat 2. mellékletének címében szereplő „2022” szövegrész helyébe 
2023” szöveg lép. 
 
5./ A Cafetéria-szabályzat 2. mellékletének juttatásokra vonatkozó 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 /teljes teher 28 % - 13% 
szoc.hozzáj. és 15% szja/ 

  
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: .............  nettó: ............. 



 
 

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

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

III. A cafetéria-juttatás igénylés összesítése (Az I. 
és II. pontokban szereplő adatok összesen: 

   
 
bruttó: ............ 

 
 
7./ A Cafetéria-szabályzat 3. mellékletének címében szereplő „2022” szövegrész helyébe 
2023” szöveg lép. 
 
8./ A Cafetéria-szabályzat 6. 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  
/A juttatás sajátossága: adható maximum 450.000 Ft /teljes teher 28 
% - 13% szoc.hozzáj. és 15% szja/ 

   

Egyéb, az adott évi cafetéria-juttatás alapján választható juttatás - - - 
�     
Összesen - -  
 
9./ A Cafeteria-szabályzat 7. mellékletében módosításra kerül a költségvetési koncepció 
összeállításáért felelős személy neve. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (…..) önkormányzati 
határozata a cafetéria-szabályzat módosításáról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt cafetéria-szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pékó Gábor alpolgármester 

 
 
 
 
Segesd, 2023. február 9. 
 
 
           dr. Varga Katalin 
                  jegyző 


