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ELŐTERJESZTÉS 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. december 3-án tartandó ülésére. 

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának képviselői és bizottsági tagjainak 

tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadásáról. 
 
Előkészítő:   Ilyés Lajos jegyző 
    Kardos Károly polgármester 
Előterjesztő:  Kardos Károly polgármester 
Véleményezi:  Gazdasági-és Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendi, Kulturális, és Sport Bizottság 
Ülés:    Nyílt.  
Szavazás:  Minősített többség. 

Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása nyilvános ülésen 
minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42. §. 1. pont; 50. 
§.]  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 35. §-a 
alapján a Képviselő-testület rendeletben szabályozza az önkormányzati képviselők, és külső 
bizottsági tagok tiszteletdíját, természetbeni juttatásait, költségtérítés szabályait, a tiszteletdíj 
megvonásának esteit, mértékét. 
 

"A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése  
  
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.” 
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„33. § 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.” 
 
„40. §. (4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.” 
 
A Képviselő-testületnek a Mötv. alapján az alakuló ülésen dönthet a képviselők 
tiszteletdíjáról, azonban ez véleményem szerint célszerűbb a Szervezeti- és Működési 
Szabályzat elfogadását követően dönteni ebben a kérdésében. Az SZMSZ meghatározza a 
működés kereteit, a kialakult bizottsági struktúra alapján a költségek tervezhetőek, így 
betartható a Mötv. 35. §. (2) bekezdésében foglalt kötelezettség. 
 
Az alakuló ülésen felmerült, hogy a Képviselő-testület díjazása 2004. év óta változatlan, az 
általány, mely a munkából kieső bérezés kompenzációjára szolgál, nem tartott lépést a bérek 
emelkedésével, így született az a javaslat, hogy készüljön előterjesztés a tiszteletdíjakról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendeletalkotás előkészítését a környező települések Nemzeti Jogszabálytárban található 
hasonló rendeleteinek alapján az ott alkalmazott tiszteltdíjak felmérésével kezdtem. 

 
 
 
Mint az adatokból megállapítható Körösladány a tiszteletdíjak tekintetében a környező 
települések alsó harmadában található.  
A településenkénti részletes kimutatást az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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Köröstarcsa község nyílván méreteit és adottságait tekintve sem meghatározó ebben az 
összehasonlításban inkább csak a közelsége okán került be a kimutatásba.  
Figyelembe kel venni azt, hogy a Képviselő-testületek létszáma a 2010. évi választások során 
lecsökkent, tulajdonképpen valamennyi képviselő egyben legalább egy bizottság tagja, vagy 
elnöke, így az alapdíjak nagysága formális. 
 
A Mötv. nem tartalmaz a tiszteletdíj összegére vonatkozó rendelkezéseket, de célszerű, hogy 
ne érje el az alpolgármester tiszteletdíját. 
 
Az alábbi javaslatok kerültek kidolgozásra: 
 
a.) marad a korábbi tiszteletdíj, 
b.) a tiszteletdíjat az átlaghoz igazítjuk, 
c.) a tiszteletdíjat egységesen emeljük pl. 10-15-20 %-kal, 
 
Javaslatok részletes kidolgozása 
 
a.) a tiszteletdíj nem változik: 
 

Tisztség Tiszetletdíj
Képviselő 29 000,00 Ft           
Bizottsági tag 42 000,00 Ft           
Bizottsági elnök 55 100,00 Ft           
Külső bizottsági tag 13 000,00 Ft            
 
b.) a tiszteletdíjat az átlaghoz igazítjuk: 
 

Tisztség Jelenlegi tiszetletdíj Tiszteletdíj átlaghoz igazítva Kerekítés
Képviselő 29 000,00 Ft             38 553,00 Ft 38 600,00 Ft   
Bizottsági tag 42 000,00 Ft             55 054,00 Ft 55 100,00 Ft   
Bizottsági elnök 55 100,00 Ft             70 731,00 Ft 70 700,00 Ft   
Külső bizottsági tag 13 000,00 Ft             18 644,00 Ft 18 600,00 Ft   
 
Megjegyzés: A bizottsági külső tagok díjazása nem térhet el a képviselő tagok esetében 
megállapított kiegészítő díjazástól, így ez esetben a küldő tag díjazása 16.500.- Ft, vagy a 
képviselő bizottsági tagságáért pótdíj összege változna, így a összesen 57.200.- Ft-ra. 
 
c.) a tiszteletdíjat egységesen emeljük: 
 

Tisztség
Jelenlegi 

tiszetletdíj 10% 15% 20% 25%
Képviselő 29 000,00 Ft   31 900,00 Ft    33 350,00 Ft   34 800,00 Ft   36 250,00 Ft   
Bizottsági tag 42 000,00 Ft   46 200,00 Ft    48 300,00 Ft   50 400,00 Ft   52 500,00 Ft   
Bizottsági elnök 55 100,00 Ft   60 610,00 Ft    63 365,00 Ft   66 120,00 Ft   68 875,00 Ft   
Külső 
bizottsági tag 13 000,00 Ft   14 300,00 Ft    14 950,00 Ft   15 600,00 Ft   16 250,00 Ft   
 
Megjegyzés: Nyílván ettől eltérő %-kos mértéket is meglehet állapítani. 



 4 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
becsatolt, az önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet, minősített többséggel hagyja jóvá 
 

Indoklás 
Általános indoklás 

 
A Képviselő-testület ebben a tárgyban korábban alkotott rendeletet ebben a tárgyban, mely 
felülvizsgálata során 2011-ben aktualizálva lett a változó jogszabályi környezethez. 
A rendelet elkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a 
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes. 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 
A Mötv. 35.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladata az önkormányzati 
képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok részére a tiszteletdíj megállapítása, mely a 
Mötv. 32. §-a g) pontja szerint a munkaviszonyából származó jövedelem pótlására szolgál. 
 
"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;" 
 
A 35. § (1) szerint a tiszteletdíjat önkormányzati rendeletben állapítja meg. 
 

Részletes indoklás 
 

A rendelet 1. §-ához: 
A rendelet alkotás személyi és területi hatályának meghatározása. 
A rendelet 2. §-ához: 
A rendelet a tiszteletdíjak mértékét illetve a juttatás időtartamát határozza meg ebben a 
szakaszban. 
Az előterjesztésben részletesen kidolgozásra került a tiszteletdíj mértéke, mely általányként 
kerül megállapításra függetlenül a képviselő illetve bizottsági küldő tagok kiesett 
jövedelmének mértékére. 
A bizottsági tagságért járó pótdíj, illetve a bizottsági külsős tagok tiszteletdíja a megbízatás 
megszűnéséig jár, ami jelen esetben az új Képviselő-testület alakuló ülésének napjáig tart. 
A rendelet 3. §-ához: 
A vegyes és záró rendelkezésekre, hatálybalépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17.§-a szerint „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 
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igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről … önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.”  
 
„(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell.  
 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  
ab) környezeti és egészségi következményeit,  
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeit.”  
 
A rendelet-tervezetben ( a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:  
 

Hatásvizsgálati lap 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  
 
A létrehozandó jogszabálynak jelentős társadalmi hatása nincs, az érintettekre kedvezőbb 
hatást fejt ki a magasabb anyagi megbecsüléssel járó elismerés, mely a társadalmi 
kötelezettségvállalást erősíti. 
 
Gazdasági, költségvetési hatásait az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
ráfordítást igényel. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
 
Ilyen hatásai – mérhető - nincsenek a tervezet rendeletnek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
 
A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei  
 
A Mötv. tartalmazza a jogszabályalkotás lehetőségét ebben a tárgyban. A jogszabályalkotás 
elmaradása esetén a Képviselő-testületben illetve a Bizottságokban végzett munka miatti 
kieső jövedelmet nem kompenzálná az Önkormányzat, a képviselő, bizottsági tagság teherré 
válna. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosítottak.  
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen! 
 
A döntés – rendelet alkotás esetén - nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást 
igényel. [Mötv. 42. §. 1. pont; 50. §.]  
 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS SZÜKSÉGES: 
 
- Gazdasági-és Pénzügyi Bizottság 
- Ügyrendi, Kulturális, és Sport Bizottság 

 
 
 

Határozati javaslat 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
tartalmazó formában elfogadja a Körösladány Város Önkormányzatának képviselői és 
bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Körösladány, 2014. október 25. 
 
 
 
        Kardos Károly 
         polgármester 


