
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület részére 

468. számú előterjesztés 

az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok 
tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 3 5. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati 
képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati 
képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű 
tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára a tiszteletdíj megállapítása 
nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 

Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint 
természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása helyett 
új rendelet megalkotását javasolom. 

Az előzetese egyeztetéseknek megfelelően a tervezet a tiszteletdíj mértékét főszabály szerint 

képviselői alapdíj és pótlék meghatározása útján szabályozza, és a feladatok szerint 
differenciálja. Indokolt emellett az alapdíj és a pótlékok összegének abszolút felső határát is 
meghatározni, amelynek összege 350 150 forint. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 
tanácsnokot is választ, szükséges a jogszabály kiegészítése a tanácsnok juttatásaira vonatkozó 
rendelkezéssel is. A tanácsnoki megbízatás egyösszegű tiszteletdíjjal jár. 

A természetbeni juttatások köre és elszámolásának módja nem változik. 

A költségtérítést az Mötv. 35. § (3) bekezdése szabályozza akként, hogy 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. A helyi önkormányzatnak nincs felhatalmazása a költségtérítés további rendeleti 
szabályozására. 

II. Hatásvizsgálat

A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás az önkormányzati képviselő, a bizottsági tag és a 
tanácsnok feladatai ellátásához kapcsolódik, azt hivatott elősegíteni. A tiszteletdíjaknak a 
rendelettervezet szerinti rendszerben történő meghatározása átlátható szabályozást 
eredményez. 



III. A végrehajtás feltétele 

A tiszteletdíjak és juttatások fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5. 
(személyi juttatások) során, valamint a 12. melléklet 11. (Közalkalmazottak és a 
köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) során biztosított. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerint megalkotja az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag 
és a tanácsnok tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Budapest, 2019. november 6. 

2 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok 
tiszteletdíjáról, valamint természetbeni juttatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 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. § 

(1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel -
alapdíjból és pótlékból tevődik össze. 

(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának alapdíja 134 100 forint havonta. 
(3) Az önkormányzati képviselőt pótlék illeti meg abban az esetben, ha bizottság tagja vagy 

bizottság elnöke. A pótlék összege 
a) az első bizottsági tagság után 81 950 forint havonta, 
b) a második bizottsági tagság után 74 500 forint havonta, 
e) a harmadik bizottsági tagság után 29 800 forint havonta, 
d) a negyedik és további bizottsági tagság után összesen 29 800 forint havonta, 
e) a bizottsági elnöki megbízatás után 134 100 forint havonta. 

(4) Az önkormányzati képviselő alapdíj és pótlékok alapján számított tiszteletdíja nem 
haladhatja meg a 350 150 forintot havonta. 

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja abban az esetben, ha tanácsnok, 700 OOO forint 
havonta. 

2.§ 

A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja abban az esetben, ha 
a) egy bizottság tagja, 98 OOO forint havonta, 
b) két bizottság tagja, 156 450 forint havonta, 
e) három bizottság tagja, 176 450 forint havonta, 
d) négy vagy több bizottság tagja, 196 450 forint havonta. 

3.§ 

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
az önkormányzati képviselő, illetve a bizottsági tag részére természetbeni juttatásként 

a) operációs rendszerrel ellátott notebookot, valamint 
b) az Önkormányzat mobiltelefon-flottájához tartozó SIM-kártyát, illetve csatlakozási 

lehetőséget 

biztosít. 
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(2) Az Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) útján az önkormányzati képviselő részére természetbeni juttatásként a 
képviselői munkájához irodahelyiséget biztosít. 

4.§ 

(1) A tiszteletdíjak kifizetése iránt a Hivatal a tárgyhót követő hónap harmadik napjáig 
intézkedik. 

(2) A költségtérítés kifizetése a költséget igazoló számla benyújtását követő 15 napon belül 
történik. 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

6.§ 

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, 
valamint természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete. 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati 
képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati 
képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű 
tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára a tiszteletdíj megállapítása 
nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 

Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, valamint 
természetbeni juttatásáról szóló 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása helyett 
új rendelet megalkotása indokolt. 

A tervezet a tiszteletdíj mértékét főszabály szerint képviselői alapdíj és pótlék meghatározása 
útján szabályozza, és a feladatok szerint differenciálja. Indokolt emellett az alapdíj és a 
pótlékok összegének abszolút felső határát is meghatározni, amelynek összege 350 150 forint. 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület tanácsnokot is választ, szükséges a jogszabály 
kiegészítése a tanácsnok juttatásaira vonatkozó rendelkezéssel is. A tanácsnoki megbízatás 
egyösszegű tiszteletdíjjal jár. 

A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás az önkormányzati képviselő, a bizottsági tag és a 
tanácsnok feladatai ellátásához kapcsolódik, azt hivatott elősegíteni. A tiszteletdíjaknak a 
rendelettervezet szerinti rendszerben történő meghatározása átlátható szabályozást 
eredményez. 

A természetbeni juttatások köre és elszámolásának módja nem változik. 

A költségtérítést az Mötv. 35. § (3) bekezdése szabályozza akként, hogy 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. A helyi önkormányzatnak nincs felhatalmazása a költségtérítés további rendeleti 
szabályozására. 
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