
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
A 2021. évi karácsonyi csomag juttatás jóváhagyása 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 29. napján 
megtartott ülésén a 93/2021. (XI.29.) határozatával úgy döntött, hogy a karácsonyi csomag juttatásával 
kapcsolatban az érdemi döntéshozatalt későbbre halasztja, tekintettel arra, hogy a felmerülő kiadás 
(csomagok értéke és köztehervonzat) miatt esetleges támogatók bevonása egyeztetést igényel. 
 
Mivel pénzbeli támogatók bevonására nem, hanem csak természetbeni támogató bevonására 
kerülhetett sor, egyenként bruttó 1.000,- és bruttó 1.500,- Ft értékű mintacsomagok összeállíttatását 
követően, a T. Képviselőtestület tagjaival rövid úton történt egyeztetés alapján, az érintett 
lakosságszám szerint összesen 235 db bruttó 1.500,- Ft, és összesen 100 db bruttó 1.000,- Ft értékű 
csomag megrendelésére került sor. 
 
A juttatás minősítése szerint vonatkozó közteher-szabályok: 
 

- A magánszemélynek juttatott karácsonyi csomag nem minősül adómentes szociális 
juttatásnak, nem reprezentáció, hanem csekély értékű ajándék juttatásként adóköteles, 
amennyiben megfelel a juttatás feltételeinek. 

- A csekély értékű ajándék személyenként évi egy alkalommal, a minimálbér 10 százalékáig 
(16.740 Ft) adható, mely után a juttatónak a csomag értékének 1,18-szorosa után 15 százalék 
jövedelemadó és 15,5 százalék szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége keletkezik. 

- A csekély értékű ajándék juttatásra nem vonatkozik a szociális hozzájárulási adó mentesség. 
 
A juttatást terhelő közteher számítását a jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A megrendelés, 
a teljesítésigazolás és a számla a jelen előterjesztés 2., 3. és 4. mellékletét képezik. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- úgy dönt, hogy a 2021. évi települési karácsonyi csomag juttatást 235 főnek egyenként 

bruttó 1.500,- Ft értékben, valamint 100 főnek egyenként bruttó 1.000,- Ft értékben „csekély 
értékű ajándék” jogcímen jóváhagyja, annak közteher-vonzatát tudomásul veszi és 
elfogadja, 

- felhatalmazza a polgármestert, hogy az ICSVSZ/2021-000102 sorszámú, bruttó 452.510,- Ft 
összegű számla kifizetéséről gondoskodjon, 

- felkéri a jegyzőt, hogy a kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodjon 
a felmerülő közterhek rendezéséről. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
  Dr. Gajár István jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2022. január 10. 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 



2021. Kehidakustány karácsonyi csomag kalkuláció

Hely Fő Bruttó/fő Összesen Közteher alapja SZJA SZOCHO Közteher összesen Kiadás összesen
Település 235 1 500 352 500 415 950 62 393 64 472 126 865 479 365
Intézmények 100 1 000 100 000 118 000 17 700 18 290 35 990 135 990

335 452 500 533 950 80 093 82 762 162 855 615 355

Számlázott (kerekítés miatt): 452 510 533 962 80 094 82 764 162 858 615 368
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