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Egyszerű többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 13. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. ügyvezetője 
munkabérének megállapítására, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési 
Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői 
feladatokat ellátó munkavállalója részére cafeteria juttatás megállapítására 
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Monitoring Bizottság. 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja mindkét Nkkft. Felügyelőbizottsága. 
 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
I. 
 
A Tolnáért Nkkft. ügyvezetője, Varga-Stadler Gábor megbízásos jogviszony keretében 
látja el ügyvezetői feladatait, emellett munkavállalóként projektmenedzseri feladatokat 
is ellát a Tolnáért Nkkft.-ben. Az ügyvezető munkaszerződéssel történő 
foglalkoztatásának munkáltatót terhelő minden költsége pályázatok terhére 
elszámolható. A megbízási díj a Tolnáért Nkkft. költségvetését terheli. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2018. (II. 9.) közgyűlési határozata 
értelmében jelenleg az ügyvezető megbízási díja havonta bruttó 20.000 Ft, munkabére 
havonta bruttó 354.000 Ft.  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében 
megvalósítandó további rendezvények megszervezésével bízta meg a Tolnáért Nkkft.-
t, amelynek következtében megnőtt a Paktumirodában elvégzendő feladatok száma. 
 
Javaslom a fentiek tekintetében, hogy Varga-Stadler Gábor ügyvezetői megbízási díja 
változatlanul is havonta bruttó 20.000 Ft maradjon, projektmenedzseri munkabére 
azonban emelkedjen a jelenlegi havi bruttó 354.000 Ft-ról havi bruttó 420.000 Ft-ra. 
 
 
II. 
 
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.  
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A Közgyűlés 2020. február 14. napján a 12/2020. (II. 14.) közgyűlési határozatával évi 
bruttó 200.000 Ft összegű cafeteria juttatás megállapításáról döntött az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére. 
Ez a juttatás munkavállalóként illeti 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 állapítja meg a cafeteria juttatást. 
 
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a értelmében: 
 
„4. § Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 58. § (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által 
foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem 
nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja 
tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – adott juttatások együttes nettó 
összege – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a 2020. évben nem haladhatja 
meg a 400 000 forintot.” 
 
Erre tekintettel a Tolna Megyei Önkormányzatnál és a Hivatalnál dolgozó 
köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők és munkavállalók részére a cafetéria-juttatás 
éves összege a 2020. évben bruttó 345 000 Ft, azaz nettó 300.000 Ft összegre 
megemelésre került a vonatkozó elnöki, illetve főjegyzői utasítások módosításával. 
 
Javaslom, hogy a Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál és a Hivatalban 
dolgozók részére megállapított összeggel azonos mértékű, azaz évi nettó 300.000 Ft 
összegű cafeteria juttatást állapítson meg az Nkkft. ügyvezetőinek is. 
 
Az ügyvezetők nyilatkozata alapján a cafeteria juttatás megemelt összege szintén 
elszámolható a projektek terhére. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.  
 
 
határozati javaslat 1.: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2020. 
(VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjének javadalmazásáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - 
Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjének, Varga-Stadler Gábornak a megbízási díját 
továbbra is havi bruttó 20.000 Ft-ban hagyja jóvá. 
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2. A Közgyűlés Varga-Stadler Gábornak, a Tolnáért - Tolna 

Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
munkavállalójának a napi 8 órában történő foglalkoztatásra 
kötött munkaszerződés szerinti munkabérét 2020. június 1. 
napjától határozatlan időre havi bruttó 420.000 Ft 
összegben jóváhagyja. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 

 
Határozati javaslat 2.: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2020. 
(VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat 
ellátó munkavállalója részére további 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 munkavállalója részére 2020. évre 
összesen nettó 300.000 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. június 4. 
 
 
 
 

  Fehérvári Tamás 
a Közgyűlés elnöke 


