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2 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S   

A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendeletben szabályozza a települési 
képviselőket megillető tiszteletdíj mértékét és kifizetésének szabályait, mely értelmében a települési 
képviselőket havi 15.000 Ft tiszteletdíj illeti meg, ami havonta kerül kifizetésre. 
 
A képviselő-testület 2019. 10. 25-én tartott alakuló ülésén szándékát fejezte ki arra, hogy a 
települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 6/2016. (X.13.) önkormányzati 
rendeletében megállapított, jelenleg hatályos képviselői tiszteletdíj havi összegét módosítsa, 
megemelje. 
 
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a 
www.tolmacs.hu honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek 
tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és 
véleményezhető legyen. 
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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 közvetlen társadalmi hatása nincs. 
― Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
― Költségvetési hatása: Az önkormányzat kiadása kis mértékben növekszik, a képviselői 

tiszteletdíj emelkedése éves szinten kb. 250.000 Ft összegű többletkiadást jelent. A 
rendeletben meghatározott magasabb összegű képviselői tiszteletdíj összegéhez szükséges 
fedezet a következő évi költségvetésben tervezésre, biztosításra kerül.  

― A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: nincs. 
― A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
― A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az 

önkormányzati adminisztratív terheket nem érinti. 
― A rendelet megalkotásának szükségessége: : A rendelet megalkotását magasabb rendű 

jogszabály nem teszi kötelezővé, a képviselő-testület döntési hatásköre, hogy a 
rendeletalkotási lehetőséggel él, vagy nem.   

― A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén a 
hatályos rendeletnek megfelelő képviselői tiszteletdíjak maradnak érvényben, a 
képviselők tiszteletdíja változatlan marad. 

― A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 
A képviselő-testület döntése alapján előkészítésre került az önkormányzati rendelet módosítása. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést, valamint a rendeletet-tervezetet 
megtárgyalni, és a képviselői tiszteletdíj havi összegének tekintetében szíveskedjenek döntést hozni. 
 
 
Tolmács, 2019. november 14.    
 
 

Tisztelettel:  
 
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

…../2019. (XI….) 

Önkormányzati RENDELETE 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el:  
 

1.§ (1) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

     Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi ……..…….. forint. 
 
2.§ Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2019. november …. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester  jegyző helyettes 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2019. november …..-én 
 
 
 
 Henczné Hekli Bernadett 
 jegyző helyettes 



 2

 az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
 …./2019. (……….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

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.§ -hoz 
 
Az önkormányzati képviselők havi ……….…. forint tiszteletdíjban részesülnek. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2020 január 1-jén  lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet – 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-a értelmében - a törvény erejénél fogva a hatályba 
lépést követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
 


