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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a képviselő-testület 12.000 eFt
keretösszeget különített el az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó
közalkalmazottak részére cafetéria juttatásra.
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet adatszolgáltatása alapján a
közalkalmazotti létszám a 6 intézményben összesen 292 fő.
Az egy főre eső éves bruttó összeg 41.095 Ft.
A béren kívüli juttatások esetében a munkahelyi étkeztetés és az Erzsébet-utalvány
értékének 1,19-szeres összege után az előző évi 10%-os egészségügyi hozzájárulás
helyett az idén már 14%-ot kell fizetni, az összes adóteher mértéke 35,7%, így a
személyi jövedelemadóval és az egészségügyi hozzájárulási adóval csökkentett nettó
összeg 30.283 Ft,-/fő/év.
A keretet a terv szerint az állami fenntartású intézményekben dolgozó
közalkalmazottak cafetéria juttatásának meghatározását követően osztotta volna fel
képviselő-testület, azonban az idei évből már 4 hónap eltelt, a KIK esetében döntés
még nem született. A keret felhasználása tárgyévben lehetséges, a következő évre nem
vihető át, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a 12 millió forintos keret
felosztásáról.
Az előző évhez hasonlóan javaslom, hogy azoknál az intézményeknél ahol lehetősége
van a dolgozónak az intézmény telephelyén igénybe venni az étkeztetést ott
munkahelyi étkeztetést, a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központnál, Dombóvár Város Könyvtáránál és a védőnők esetében Erzsébet –
utalványt biztosítson az intézmény. A nettó összeg kb. 53 adag ebéd elfogyasztását
teszi lehetővé.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati
rendelet 2. mellékletének (kiadások) 109. cím (Önkormányzat) X. alcím (Céltartalék)
7. pontjában (Közalkalmazottak cafetéria juttatása) szereplő 12.000 eFt keretösszeget
az alábbi táblázatban részletezett összegek szerint osztja fel az intézmények között. A
Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó
közalkalmazottak részére bruttó 41.095 Ft/fő/év béren kívül juttatást biztosít. Azon
intézményben dolgozók részére, akik munkahelyi étkeztetést nem tudnak igénybe
venni (védőnőket is beleértve) Erzsébet-utalvány formájában, azon intézményben
dolgozók részére, ahol biztosított a munkahelyi étkeztetés ott természetbeni étkezés
formájában biztosít béren kívüli juttatást.
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Határidő: 2013. június 30. – a céltartalék felosztásának átvezetése a költségvetési
rendeletben
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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