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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2016. február 25.-i ülésére 

 

 

Tárgy:A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 

feltételek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-a az 

alábbiak szerint rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. 

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. 

 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 2. § (2)-(6) bekezdése az alábbiak szerint 

határozza meg a tiszteletdíj mértékét: 

 

„(2) A rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk 

megszűnése napjáig jogosultak tiszteletdíjra. 

 

(3) A települési képviselő havonta 20.000 Ft tiszteletdíjra jogosult (a továbbiakban: alapdíj). 

 

(4) A képviselő – amennyiben bizottsági tag is – havonta az alapdíj 40 %-ának 

megfelelő,vagyis8.000 Ft pótdíjra is jogosult. 

 

(5) A bizottsági elnök havi pótdíja az alapdíj 42 %-a, tehát 8.400 Ft. 

 

(6) A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a, tehát 9.000 Ft.” 

 

A képviselő-testület a 2016. február 12-i ülésén döntött a tiszteletdíjak 2016. március 1. 

napjától történő emeléséről az alábbiak szerint: 

- az alapdíj 30.000; 

- a bizottsági tag képviselő pótdíja az alapdíj 20 %-a, azaz 6.000 Ft; 

- a bizottsági elnök havi pótdíja alapdíj 25 %-a, tehát 7.500 Ft; 

mailto:hivatal@beleg.hu


- a bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 30 %-a, tehát 9.000 

Ft. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

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: nem releváns; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: a rendelet-módosítás 2016. évben bruttó 312.000 Ft összeggel 

növeli a költségvetési kiadásokat. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 megalkotás szükségessége: a korábbi években nem volt tiszteletdíj emelés; 

 a rendelet elmaradásának következménye: nincs negatív következménye. 

  

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

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

 

Beleg, 2016. február 18. 

   

         Tamás Csaba 

         polgármester 

 
 


