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A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 



E L Ő T E R J E S Z T É S  
 
Tárgy:  Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján az alakuló ülésen szabályozta a képviselői tiszteletdíjat 
és annak mértékét.  
2010 és 2014 között egyértelmű törekvésünk volt, és ezt a jövőben tovább erősíteni 
kívánjuk, hogy a bizottsági munka legyen sokkal fajsúlyosabb, mint korábban volt. 
A képviselők és a bizottságok tagjai egyrészt szerepet vállalnak a képviselő-testület 
és a bizottságok működésében, másrészt a képviselőkre és a bizottságok tagjaira 
több feladat hárul amiatt is, mert igen aktív a kapcsolattartás a helyi polgárokkal és a 
civil közösségekkel. Ez a kettős feladatellátás több idő-ráfordítást igényel a 
képviselők részéről, és járulékos (főleg telekommunikációs) többletköltségeket is 
okoz. Mindemellett a képviselőkre is vonatkozik az az elv, hogy az általuk elvégzett 
munka érték, amelyet az Önkormányzat a tiszteletdíjban is kifejezésre juttat. 
Célszerűnek tartjuk tehát emiatt, hogy a Képviselő-testület felfelé korrigálja a 
tiszteletdíj mértékét, figyelembe véve a képviselők közösségért végzett munkája 
során felmerülő költségeket is. 
A korábbi szabályokkal ellentétben a tiszteletdíj megállapításánál jóval nagyobb 
mozgásteret adott a jogalkotó. A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény 
nem határozza meg, azt írja elő, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem 
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatellátását. 
Javaslom, hogy az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíját 85.000,-Ft/hó 
összegben, az önkormányzati bizottság képviselő tagjainak tiszteletdíját 
130.000,-Ft/hó összegben, az önkormányzati bizottság elnökei tiszteletdíját 
175.000,-Ft/hó összegben, az önkormányzati bizottság nem képviselő tagjainak 
tiszteletdíját 42.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg a testület. Ezzel a döntéssel a 
testület az alapdíjat visszaállítja a 2010-es szintre, az emelés  egyenként 7.000,-Ft, 
15.000,-Ft és 4.000,-Ft különbséget mutat. 
 
Melléklet:  1./ pénzügyi összefoglaló tábla 
  2./ rendelet-tervezet 
 
 



Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. 
 
Rendeletalkotási javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a képviselői 
tiszteletdíjról szóló .../2014. (XII. .) sz. rendeletét. 
 

Budapest, 2014. december 9. 
 

 Rogán László  
 polgármester 



1.melléklet 

 

 

 

 

Megnevezés létszám 2014. évi 2015. évi Változás (2015-2014. évi) 

  

Havi 
bruttó 
összeg 
(Ft/fő/*hó) 

Havi összes 
bruttó 
(Ft/fő/hó) 

Havi 
bruttó 
összeg 
(Ft/fő/*hó) 

Havi 
összes 
bruttó 
(Ft/fő/hó) 

Havi 
bruttó 
összeg 
(Ft/fő/*hó) 

Havi összes 
bruttó 
(Ft/fő/hó) 

Bizottsági elnök 4 160 000 640 000 175 000 700 000 15 000 60 000 
Bizottsági tag képviselő 4 123 000 492 000 130 000 520 000 7 000 28 000 
Képviselő tiszteletdíja 0 0 0 85 000 0 85 000 0 
Külsős bizottsági tag 9 38 000 342 000 42 000 378 000 4 000 36 000 
Összesen bruttó 

  
1 474 000 

 
1 598 000 

 
124 000 

Szociális hozzájárulási adó 
  

397 980 
 

431 460 
 

33 480 
Mindösszesen 

  
1 871 980 

 
2 029 460 

 
157 480 



2. melléklet 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2014. (XII.  .) önkormányzati rendelete  
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, 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),(2) és a 40.§ (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Budakalász Város Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, az önkormányzati 
bizottságok elnökei és tagjai számára tiszteletdíjat állapít meg. 

2.§ 

(1) Az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja: bruttó 85.000,-Ft/hó 

(2) Az önkormányzati bizottság képviselő tagjainak – több bizottsági tagság esetén is - havi 
tiszteletdíja: bruttó 130.000,-Ft/hó  

(3) Az önkormányzati állandó bizottság elnökei havi tiszteletdíja: bruttó 175.000,-Ft/hó  

(4) Az önkormányzati bizottság nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja: bruttó 
42.000,-Ft/hó.  

 
3.§ 

(1) A rendelet 2.§-sában foglalt pénzbeli juttatások az önkormányzati képviselőt mandátumának 
megszűnéséig, a bizottságok nem képviselő tagjait bizottsági tagságuk megszűnéséig illetik meg. 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és a bizottságok nem 
képviselő tagjainak pénzbeli juttatásait az önkormányzat éves költségvetési rendeletében 
biztosítja. 

4.§ 
Záró rendelkezés 

 
(1) A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XII.2.) önkormányzati 
rendelet és az  önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló 19/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
9/2012.(III.5.) önkormányzati rendelet. 

 



Rogán László       Dr. Molnár Éva 
polgármester                                      jegyző 
 

 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. december 18-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 
2014. december …..-án megtörtént. 
 
dr. Molnár Éva jegyző 
 

INDOKOLÁS 
Általános indoklás 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 2014. évi helyi 
önkormányzati képviselők választásának napján hatályba lépett 35.§-a értelmében a 
Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai számára, 
rendeletben tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, illetve költségtérítést állapíthat meg. Ennek a 
törvényi felhatalmazásnak tesz eleget a rendelet. 
 
 

Részletes indoklás 
 

az 1.§-hoz 
Meghatározza azon személyek körét (személyi hatály), amelyekre a rendeletet alkalmazni kell. 
 

a 2.§-hoz 
A tiszteletdíj mértékét határozza meg. 

a 3.§-hoz 
A tiszteletdíj igénybe vehetőségének idejét , és juttatások forrását fogalmazza meg. 

a 4.§-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.  
 

  



A Képviselő-testület helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet 
előzetes hatásvizsgálata 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése 
során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a 
jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett 
hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi 
rendelet előzetes hatásvizsgálata. 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Társadalmi hatás: Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik. 
Gazdasági hatás: nincs 
Költségvetési hatása: havi 157.480,-Ft többlet kiadást jelent. 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 
A rendeletnek környezeti hatása nincs. 
A rendeletnek egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 
adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs. 
  

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: ez idáig is szabályoztuk 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogi következménye nincsen 
 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet 
a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható.  

 


