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4 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  

A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 
 
 
 
 
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 (továbbiakban: Möt.) 35.§-a az 
alábbiakat rögzíti: 

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 Möt. 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. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló 7/2006. (X.13.) önkormányzati rendeletben szabályozta a települési képviselőket 
megillető tiszteletdíj mértékét és kifizetésének szabályait, mely értelmében a települési képviselőket havi 
15.000 Ft tiszteletdíj illeti meg, ami negyedévente kerül kifizetésre. 
 
A rendelet értelmében tehát a képviselői tiszteletdíjak kifizetése negyedévente történik. A 2015. november 1-
jétől bevezetett központi illetményszámfejtési rendszer (un. KIRA) a rendszeres kifizetések tekintetében a 
havi kifizetési gyakoriságot kezeli, ezért a tiszteletdíjak számfejtésének és kifizetésének könnyebb 
kezelhetősége érdekében javasoljuk a havi tiszteletdíj kifizetést, és a rendelet ennek megfelelő tartalmú 
módosítását. 
 
A képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság, melynek feladatkörébe tartozik többek között 
a titkos szavazások lebonyolítása, a képviselők és a polgármester összeférhetetlenségével, valamint 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos nyilvántartási, kezelési és ellenőrzési feladatok ellátása. Tekintettel arra, 
hogy az Ügyrendi Bizottság több jelentős és rendszeresen ellátandó feladat is tartozik, javaslom, hogy a 
bizottság elnöki teendőit ellátó képviselő részére a bizottságban kifejtett többlet munkájára való tekintettel a 
képviselői tiszteletdíjon felül magasabb tiszteletdíj kerüljön megállapításra. 
 
Tekintettel arra, hogy a hatályos, a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 7/2006. 
(X.13.) önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazást adó jogszabályok a rendelet megalkotása óta  
eltelt időszakban hatályukat vesztették, helyettük új jogszabályok vannak érvényben, valamint ez az 
önkormányzati rendelet már korábban is volt módosítva, így az átláthatóság érdekében a hatályos 
önkormányzati rendelet módosítása helyett javasoljuk egy új rendelet megalkotását e témában.    
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Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése 
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
- Gazdasági hatása: A rendelet tervezetnek jelentős gazdasági hatása nincs. 
- Költségvetési hatása: A bizottság elnöke részére fizetendő havi 33.000 Ft tiszteletdíj a 

költségvetésben évi 396.000 Ft kiadást jelent. 
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 
alkalmazása az eddigi adminisztratív munkával teljesíthető. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem szükséges, a rendelet 
alkotás a települési önkormányzat döntésének függvénye.  

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának közvetlen jogi, 
felügyeleti következménye nincs, a rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása esetén a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelet marad érvényben. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 
meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek 
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat annyiban érinti, hogy a bizottság elnökének tiszteletdíja a 
jelenlegitől magasabb összeg lesz. 

 
 
 
Kérem az előterjesztett rendelet-tervezet megtárgyalását! 
 
 
 
 
Tolmács, 2016. április 8.    
 

Tisztelettel:  
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

…../2016. (IV…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja. 

  
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 

önkormányzati képviselő tagjaira. 
 (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre. 
 

2.§  (1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi 15.000 forint. A bizottság elnöke a képviselői 
tiszteletdíj mellett a (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjban is részesül. 

(2) A bizottsági elnök tiszteletdíja havi 18.000 forint. 
(3) Az önkormányzati képviselő a tiszteletdíjáról írásban lemondhat, megjelölve hogy mely 

időszakra járó tiszteletdíjáról mond le. A lemondást a polgármester részére kell benyújtani. 
 
3.§ A tiszteletdíj a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre, a kifizetésről a közös 

önkormányzati hivatal gondoskodik. 
 
4.§ (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba. 

 (2) Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 7/2006. (X.13.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 
Tolmács, 2016. április ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. április…….-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 



 2

a ……/2016. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a települési képviselők tiszteletdíjáról 

 
 

Általános indokolás 
 
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 35.§ (1) bekezdés 
értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat 
meg. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-3.§ -hoz 
A képviselő-testület tagjai közül a polgármester és az alpolgármester törvényben, illetve önkormányzati 
döntésben meghatározott juttatásban részesül, ezen rendelet hatálya e két tisztviselőre nem terjed ki. Az 
önkormányzati képviselők havi 15.000 Ft tiszteletdíjban, a bizottsági elnök havi 33.000 forint 
tiszteletdíjban részesül. A tiszteletdíjak kifizetése havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik. 
 

4.§-hoz 

A rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az e témában alkotott 
korábbi önkormányzati rendelet. 
 

 
 


