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E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet megalkotására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20.§ (2) bekezdése szerint 
„A képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 
tagjának, a tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.” 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény a képviselők tiszteletdíjáról az 
alábbiakban rendelkezik: 
 
„14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), 
a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok részére - megválasztásának időpontjától 
megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg. 
 
(2) A képviselő részére, ha két képviselő-testületnek is tagja, mindkét testület 
megállapíthat tiszteletdíjat, természetbeni juttatást. 
 
(3) A polgármester képviselőként tiszteletdíjat nem kaphat. 
 
15. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. § (1) 
bekezdése szerint megállapított illetményalap, és az alább meghatározott szorzószám 
szorzatát: 
 
1000-nél kevesebb lakosú település esetén 1,0 
 
- 1000-2999 lakosú település esetén 1,3 
 
- 3000-10 000 lakosú település esetén 1,8 
 
- 10 000-nél több lakosú település, valamint körzetközponti 
feladatot ellátó önkormányzat esetén 

2,2 

 
- fővárosi kerületi önkormányzat esetén 2,5 
 
- megyei jogú városi és megyei önkormányzat esetén 2,6 
 



- fővárosi önkormányzat esetén 2,8 
 

(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági 
tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. 
 
(3) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át meg nem haladó tiszteletdíjban 
részesíthető. 
 
(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül - több 
tisztség, bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető. 
 
16. § (1) A képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a 
következő természetbeni juttatásban részesítheti: 
 
a) az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök 
igénybevételére jogosító utazási bérlet, 
 
b) önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy 
térítésmentes igénybevétele, a közüzemi szolgáltatások kivételével, 
 
c) a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti természetbeni juttatás mentes a személyi jövedelemadó 
fizetés alól. 
 
17. § (1) A képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét, a természetbeni juttatást 
rendeletben szabályozhatja. 
 
(2) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított 
tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg 
természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt 
kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.” 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 
törvény 5.§ (2) bekezdésének a) pontja értelmében 25000 lakos alatt 11 fős képviselő-
testület választható, 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs lista alapján. Ezen 
törvényi rendelkezés értelmében a képviselői létszám lecsökkent, ugyanakkor az egy 
képviselőhöz tartozó választói körzet nagyobb lett, a feladatok pedig nem csökkentek.  
A köztisztviselői törvény szerinti illetményalap 38.650,-Ft. A 2,2-es szorzóval 
számolva a képviselői alapdíj: 85.030,-Ft.  
 
Melléklet: rendelettervezet 

A fentiek alapján az alábbi rendelet megalkotására teszek javaslatot: 

 
 
 



 
 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati 
képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló …/2010. (XII.  ) 
önkormányzati rendeletét.  
 
 
Budakalász, 2010 november 29. 

Rogán László 
polgármester 



 
 
melléklet 
 

 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2010.(XII.   ) önkormányzati rendelete 
az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 20.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§. (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya – a polgármester és az alpolgármesterek kivételével – kiterjed 
Budakalász Város Önkormányzat képviselőire, a bizottságok elnökeire, tagjaira, a 
bizottságok nem képviselő tagjaira. 

2.§. 

A tiszteletdíj és mértéke 

(1) A képviselő havi tiszteletdíja 85.030,-Ft/hó (alapdíj). 
(2) A bizottságok képviselő tagjait - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45%-

ával növelt tiszteletdíj illeti meg, összesen 123.295,-Ft/hó. 
(3) Az állandó bizottság elnökét - az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság 

esetén is - az alapdíj 90 %-ával növelt tiszteletdíj illeti meg, összesen 161.560,-
Ft/hó. 

(4) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja a képviselői alapdíj 45 %-a, 
összesen 38.265,-Ft/hó.  

(5) Ha egy képviselő vagy külső bizottsági tag írásban bejelenti, hogy lemond 
tiszteletdíjáról, vagy annak egy bizonyos részéről - százalékos vagy összegszerű 
megjelöléssel -, akkor a hivatal a személyt megillető díjat átcsoportosítja és 
összegyűjti. A felgyűlt összeget az érintett jogosult helyben bejegyzett közérdekű 
szervezet javára rendelni a testület jóváhagyásával. 

 
3. § 

 
Záró rendelkezés 

 
(1) Ez a rendelet 2010. december 2. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. 
október 3. napjától kell alkalmazni. 



(2) Hatályát veszti Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
29/2008.(VII.11.) sz. rendelete. 

 
 
 
Rogán László       dr. Molnár Éva 
Polgármester              jegyző 

 
 
Záradék: 
Kihirdetve: 2010. december … 
 
 
dr. Molnár Éva 
jegyző 

 


