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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. január 24.-i ülésére 

Tárgy:A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat 

feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 

rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 35. §-a szerint: 

„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 

bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást állapíthat meg. 

(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési tagságukért 

tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára 

történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai 

ellátását. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.” 

 

A Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-

testületének, hogy az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletben határozza meg. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi képviselők, bizottsági tagok 

költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló 23/2014. (VIII. 

25.) önkormányzati rendeletében szabályozta a települési képviselőket megillető tiszteletdíj 

mértékét és kifizetésének szabályait.  



A rendelet nem tartalmazta a természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályokat, melyek 

szerepeltetése szükséges, mivel a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő Tablet-eket 

használnak, illetve a polgármestert megilleti a telefonhasználat költségének biztosítása. 

 

A települési képviselő tiszteletdíja a hatályos rendelet szerint 40.000 Ft, a bizottsági elnökök 

pótdíja 25.000 Ft, a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja pedig 15.000 Ft. Mivel 

2010 óta nem változott a tiszteletdíj mértéke, a beterjesztett rendelet-tervezetben az alapdíj 

10.000 Ft-al magasabb összegben, a bizottság nem képviselő tagjainak tiszteletdíja pedig 

5.000 Ft-al magasabb összegben szerepel. 

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet megalkotására 

felhatalmazást adó jogszabályok a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hatályukat 

vesztették, és helyettük új jogszabályok vannak érvényben, így a hatályos rendelet módosítása 

helyett javasoljuk egy új rendelet megalkotását. 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: a rendelet-tervezetnek nincs társadalmi hatása; 

 gazdasági hatása: a rendelet-tervezetnek jelentős gazdasági hatása nincs; 

 költségvetési hatása: a tiszteletdíj emelésekb. 700 ezer forinttal terheli meg az 

önkormányzat költségvetését.  

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:a rendelet megalkotásának az adminisztratív 

terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az 

eddigi adminisztratív munkával teljesíthető. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet megalkotása törvényi kötelezettség. 

 a rendelet megalkotása elmaradásának következménye törvényességi észrevétel lehet. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

Javasolom a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Segesd, 2017. január 17.  

 Péntek László 

 polgármester 


