
 

     A rendelet megalkotáshoz  

                                                     minősített többség szükséges! 

         

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28. napján, 

 18:00 órakor megtartandó rendkívüli ülésére 

3. számú napirend 

    

Tárgy: Képviselői tiszteletdíjak, költségtérítések megállapítása 

Előterjesztő:  Fülöp János polgármester  

Készítette: Balogh Györgyi jegyző  

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2018. 02.28. 

 

Tisztet Képviselő-testület! 

 

A tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  35. § (1) bekezdése szerint önkormányzati 

rendeletben kell szabályozni.  

A képviselői indítványra az alábbiak szerinti új önkormányzati rendelet alkotására teszünk 

javaslatot.  

 

A képviselői tiszteletdíj határait, - sem alsó, sem felső határát - a törvény nem határozza meg, 

azonban azt rögzíti, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az 

önkormányzat kötelező feladatai ellátását (Mötv. 35. § (2) bek.).  

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. (Mötv. 35. § (2) bek.). 

  

További szabály, hogy a képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges 

költsége esetenként téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-



testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően 

keletkezett (Mötv. 35. § (3) bek.).  

Mindebből az következik, hogy a képviselők számára költségátalány nem állapítható 

meg. 

 

A képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatos szabály még, hogy az önkormányzati képviselő 

tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat (Mötv. 35. § (4) bek.). 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX, törvényben (Kttv) 132. §-a szerint az  

illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy 

az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdése szerint: 

59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti 

illetményalap a 2018. évben 38 650 forint.-(2008. óta ez változatlan!) 

 

Az önkormányzati rendeletben tehát e jogszabályhelyre hivatkozással határozható meg a 

képviselői tiszteletdíj, amennyiben a közszolgálati illetményalaphoz mérten kívánja azt 

szabályozni a képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szinte 

semmi támpontot nem nyújt a képviselői tiszteletdíj megállapításához, az történhet sokkal 

egyszerűbben, akár összegszerűsítve is.  

 

Az Mötv. 33.§-a szerint: 

Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő 

megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület - a szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározottak alapján - legfeljebb tizenkét havi időtartamra 

csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a 

megvonás újra megállapítható.  

 

A képviselői jogokat és kötelezttségeket az Mötv 32. §-a szabályozza:  

32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt 

felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és 

kötelességei azonosak. 

(2) Az önkormányzati képviselő: 



a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; 

b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság 

elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 

harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; 

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy 

kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános 

vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 

megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az 

önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület 

vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a 

jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 

f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. 

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc 

napon belül érdemi választ kell adni; 

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén 

felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti 

meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. 

A képviselő-testület átalányt is megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy 

az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, 

valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét 

az önkormányzat biztosítja; 

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali 

eljárásában részt venni; 

j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 

szervezett képzésen; 

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy 

alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem 

hivatkozhat. 

 



A fentiek alapján a képviselői tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályait az 

SzMSz-ben kell szabályozni.  

Ennek részleteit a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rendezni, mely az e 

rendelet követő következő, soros ülésen történik a most kialkudott, megtárgyalt részletek 

ismeretében.  

 

A tiszteletdíj  megvonásra, csökkentésre vonatkozó hatáskört a hatályos  önkormányzati 

rendelet a képviselő-testülethez rendeli. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és alkosson 

önkormányzati rendeletet a tárgykörben. 

 

Őcsény, 2018.02.20. 

 

        Balogh Györgyi jegyző  

          

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2018 (III.1.) önkormányzati rendelete  

a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról 

                                                             tervezet 

 

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1.§  (1) A rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre, valamint a képviselő-testület 

állandó bizottságainak elnökeire, képviselő és nem képviselő tagjaira terjed ki.  

(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.  

2.§ (1) Az önkormányzati képviselő havonta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap kétszáz százalékával megegyező összegű 

tiszteletdíjra jogosult.  

VAGY  

(1) Az önkormányzati képviselő havonta 80.000 forint tiszteletdíjra jogosult.  



(2) A képviselő-testület állandó bizottságának képviselő tagja - több bizottsági tagság esetén 

is, - az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj) 10 %-al növelt összegű 

tiszteletdíjra jogosult havonta, az alapdíjon felül.   

VAGY 

(2) A képviselő-testület állandó bizottságának képviselő tagja, az elnök kivételével - több 

bizottsági tagság esetén is, - 80.000  forint összegű tiszteletdíjra jogosult. 

(3) A képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagja – több bizottsági tagság 

esetén is - az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj) 10 %-al növelt 

összegű tiszteletdíjra jogosult havonta, az alapdíjon felül.   

VAGY  

(3) A képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagja – több bizottsági tagság 

esetén is - 9300 forint összegű tiszteletdíjra jogosult havonta.   

 

3.§ A 2.§-a szerinti tiszteletdíjak számfejtéséről az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 

gondoskodik.  

4.§ Az önkormányzati képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges 

költsége esetenkénti megtérítését a polgármester a képviselő által benyújtott írásbeli kérelem 

és bizonylat alapján, utólag engedélyezi, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a 

képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével 

összefüggően keletkezett. 

5.§ (1) Az önkormányzati rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba. 

      (2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyen szokásos módon 

 gondoskodik. 

 

  Fülöp János               Balogh Györgyi 

  polgármester          jegyző 

Kihirdetési záradék: 

Az önkormányzati rendelet .......................                napján kihirdetésre került: 

 

Őcsény, 2018............. 

 

   Balogh Györgyi jegyző 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell. 

 

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  

Társadalmi hatásként: A képviselő-testület a tiszteletdíjak mértékének, összegének 

meghatározása során tekintettel kell, hogy legyen arra, hogy a megállapított tiszteletdíjak 

kifizetése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. A 

helyhatóságba vetett közbizalmat befolyásolhatja egy nem kellően átgondolt 

szabályozás.  

Gazdasági hatása nem releváns. 

Költségvetési hatása : a megállapított összegű tiszteletdíjat a tárgyévi költségvetési 

rendeletben tervezni kell, ami meg is történik szi9ntén jelen ülésen. Amennyiben a kötelező 

feladatellátás veszélybe kerül, a képviselői tiszteletdíj mértékét felül kel vizsgálni.  

II.A rendeletalkotásnak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

III. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A tiszteletdíj számfejtésével, folyószámlára történő utalásával, könyvelésével kapcsolatos 

feladatokat az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata, a 

feladatellátás személyi, tárgyi feltételei adottak. 

 

Indokolás 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály 

előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai 

okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi 

szabályozás várható hatásait. 

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás 

és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti 

egyeztetési kötelezettségről. 

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  

A képviselő-testület tagjai közül a polgármester foglalkoztatási jogviszonyban látja el 

feladatát, ezen rendelet hatálya a további, hat fő települési képviselőre terjed ki.  

Az érintett képviselők a rendelet 2. §-ában meghatározott mértékű tiszteletdíjban részesülnek. 

 

 

 

 


