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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolnáért Nkkft. ügyvezetője, Varga-Stadler Gábor megbízásos jogviszony 
keretében látja el az ügyvezetői feladatokat, emellett a Paktum Irodában Munka 
Törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalóként, napi 8 órában ellátja a 
partnerségi koordinátori feladatokat is. A TMFÜ Nkkft. ügyvezetője, Kiss Balázs 
szintén megbízásos jogviszony keretében látja el az Nkkft. ügyvezetői feladatait, 
emellett munkavállalóként projektmenedzseri feladatokat is ellát az Nkkft.-ben.  
 
A 2018. és 2019. években a Közgyűlés cafeteria juttatás megállapításáról döntött az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői feladatokat ellátó 
munkavállalói részére. Javaslom, hogy a Közgyűlés 2020. évben is a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére megállapított összeggel 
azonos mértékű, azaz évi bruttó 200.000 Ft összegű cafeteria juttatást állapítson 
meg az Nkkft. ügyvezetőinek. Ez a juttatás munkavállalóként illetné meg a két 
ügyvezetőt, mivel az ügyvezetést megbízási szerződéssel ellátó magánszemély nem 
tekinthető munkavállalónak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény vonatkozó rendelkezései értelmében. Az Nkkft.-k további munkavállalói 
részére a munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezető jogosult a cafeteria juttatás 
megállapítására. 
 
Az ügyvezetők nyilatkozata alapján a cafeteria juttatás a projektek terhére 
elszámolható. 
 
Kérem, hogy az előterjesztés tartalmát vitassák meg és a határozati javaslatot 
fogadják el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolnáért - 
Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői 
feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria 
juttatás megállapításáról 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - 

Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői 
feladatokat ellátó munkavállalói részére 2020. évre bruttó 
200.000 Ft összegű cafeteria juttatást állapít meg. 

 
2. A Közgyűlés felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit, 

hogy gondoskodjanak a cafeteria juttatás pénzügyi 
fedezetének a biztosításáról és a projektek terhére történő 
elszámolásáról. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

 
 
Szekszárd, 2020. február 3. 
 
 
 

  Fehérvári Tamás 
a Közgyűlés elnöke 
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