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Tárgya: a képviselők tiszteletdíjának meghatározása 

Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – többek 

között – a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök juttatásainak rendszerét is 

újraszabályozta. 

 

Az Mötv. 35. §-a alapján a vonatkozó szabályok az alábbiak: 

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 képviselők, bizottsági tagok, elnökök részére a tiszteletdíj, természetbeni juttatás 

megállapítása nem kötelező, csak lehetőség. Ha azonban megállapítja a Képviselő-testület, 

akkor az csak rendeletben történhet. A korábbiaktól eltérően a tiszteletdíj és a természetbeni 

juttatás összegszerűségi korlátja mindössze annyi, hogy nem veszélyeztetheti az 

önkormányzat kötelező feladatai ellátását.  

 

A rendelet tervezet az Mötv. idézett rendelkezései alapján került összeállításra, így az abban 

meghatározott juttatások megállapítására lehetőséget ad, ugyanakkor a Képviselő-testület 

döntése alapján szűkíthető, esetleg természetbeni juttatásokkal bővíthető.  

A jelenleg hatályban levő e tárgyú rendelet alapján a képviselők havi tiszteletdíja bruttó 

38.650,-Ft/hó volt. A jelenleg hatályban levő rendelet a bizottsági tagok és elnök részére 

bruttó 17.392,-Ft/hó tiszteletdíjat állapított meg.  

A jelenleg hatályos SZMSZ alapján Képviselő-testület Bizottságot nem hozott létre, így a 

bizottsági tag és elnök tiszteletdíját nem szükséges szabályozni. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A települési képviselők az előző választási ciklusban is jogosultak voltak tiszteletdíjra. Jelen 

rendelet tervezet elfogadásának pozitív vagy negatív hatása az Önkormányzat költségvetésére 

attól függ, hogy a korábbi havi bruttó 38.650,- Ft összeghez képest mekkora tiszteletdíjat 

állapít meg a Képviselő-testület.  

 



INDOKOLÁS 

Az Mötv. 35. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő, a bizottság tagja és elnöke 

részére a Képviselő-testület tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg, mely alapján 

a megállapítás nem kötelező, csak lehetőség.  

Amennyiben megállapítás történik, azt rendeletben kell szabályozni.  

 

 

 

 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…/2014. (…..) önkormányzati rendelete  

 

a képviselők tiszteletdíjáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet szabályozza a helyi önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a 

bizottság tagját, elnökét a 2014-2019-es választási ciklusban a megválasztásától megbízatása 

megszűnéséig megillető juttatásokat.  

 

2. § A képviselő tiszteletdíja …. Ft / hó. 

 

3. § A Képviselő-testület bizottsága  

a) tagjának tiszteletdíja: …. Ft / hó. 

b) elnökének tiszteletdíja: ….. Ft / hó. 

 

4. § Ha a képviselő bizottság tagja vagy elnöke, akkor a 2. §-ban meghatározott képviselői 

tiszteletdíjon túl a 3. §-ban meghatározott bizottsági tagságért vagy elnökségért járó 

tiszteletdíj is megilleti. 

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, 

költségtérítéséről, juttatásairól szóló 11/2006.(X.26.) önkormányzati rendelet. 

 

 

        Pék László Henrik              dr. Szabó Tímea 

         polgármester              jegyző 

 

A kihirdetés napja: 2014.  

          dr. Szabó Tímea 

                             jegyző   

 

 

Kővágóörs, 2014. október 15. 

        dr. Szabó Tímea 

         jegyző 


