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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 35. § (1) -(4) bekezdései szerint:  

 

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 

bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást 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 

képviselőtestület, 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.”  

 

Az Mötv. 40. § (4) bekezdése szerint: 

„A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”  

 

Jelenleg az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 24/2014.(X.31.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a tiszteletdíjra és a 

természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályokat, továbbá a jelenleg még hatályos 14/2015. 

(I.20.) határozat is szabályozza a képviselői költségtérítéssel kapcsolatos kifizetésének rendjét, 

ezáltal ugyanazon tárgykörben rendelet és határozat is érvényben van, ezért indokolt és 

szükséges egy egységes, pontos, könnyen alkalmazható szabályozás.  

Tekintettel arra, hogy tartós jogviszonnyal, a képviselői jogviszonnyal kapcsolatos 

szabályozásról van szó, célszerű rendeletben meghatározni a jelenleg még határozatban 

szabályozott feltételeket is. 

 

A fentiek figyelembevételével a jelenleg hatályos Rendelet módosítása helyett, egy új rendelet 

megalkotását, továbbá a 14/2015. (I.20.) határozat hatályon kívül helyezését javaslom. 

 

Az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezet a jelenleg hatályos Rendelet szabályaira 

épül azonban további rendelkezéseket is tartalmaz: 

 

1. Az ideiglenes bizottság elnöke és tagja ezen a jogcímen tiszteletdíjra nem jogosult. 

 

2. A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell folyósítani. 

 

3. Kiegészült a rendelet-tervezet, hogy hiányzás alkalmával mely esetekben nem kell a 

tiszteletdíj megvonásra vonatkozó szabályokat alkalmazni: 



Ha az önkormányzati képviselő vagy a nem képviselő bizottsági tag  

a) a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység, 

b) az állampolgári kötelezettség teljesítése, 

c) a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével 

összefüggő hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetés, 

d) a keresőképtelenséggel járó betegség 

miatt hiányzik. 

 

A természetbeni juttatások közé bekerült, hogy az önkormányzati képviselő részére hordozható 

számítógépet kell biztosítani, továbbá – igazodva a jelenleg alkalmazott eljáráshoz és 

összegekhez - az önkormányzati képviselő bruttó 15 000 Ft/hó összeghatárig 

mobiltelefon/feltöltőkártya-, 10.000 Ft/hó összeghatárig internet-előfizetésre, valamint bruttó 

15.000 Ft/ hó összegben egyéb költségek (irodaszer, festékpatron, szakkönyv, folyóirat) 

megtérítésére is jogosult. 

 

A jelen előterjesztésben foglaltak alapján, a csatolt előzetes hatásvizsgálat figyelembevételével 

kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását, a határozati javaslat 

valamint a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (X.13.) határozata a képviselői költségek kifizetéséről szóló 14/2015. (I.20.) 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a képviselői költségek kifizetéséről szóló 14/2015. (I.20.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben, nyílt ülésen 

tárgyalja. A határozati javaslat elfogadása egyszerű, a rendelet-tervezet elfogadása az Mötv. 50. 

§-a alapján minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

 

 

 

 ..........................................  ………………………  

 dr. Kelemen Henrietta dr. Szabó Tibor 

 osztályvezető jegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 
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1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/……. (……….) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról  

(TERVEZET) 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdésének 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. Tiszteletdíj 

 

1. § Az önkormányzati képviselőt a képviselő-testületi ülésen való, jelenléti ív aláírásával 

igazolt részvételéért havi tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított illetményalap 

ötszöröse (a továbbiakban: alapdíj). 

2. § (1) Az állandó bizottság tagja havonta bizottsági tiszteletdíjra jogosult. Ha az 

önkormányzati képviselő egy, vagy több bizottság tagja, a bizottsági munkában való 

részvételéért az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-a illeti meg (a továbbiakban: összevont 

bizottsági tiszteletdíj). 

(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagját a bizottsági munkában való 

részvételéért az alapdíj 45 %-a illeti meg. 

(3) Az állandó bizottság elnöke havonta az alapdíjon felül bizottsági elnöki tiszteletdíjra 

jogosult. A bizottsági elnöki tiszteletdíj összege - több tisztség és bizottsági tagság esetén is- az 

alapdíj 90%-a.  

3. § (1) A tanácsnok az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havonta 

tanácsnoki tiszteletdíjra jogosult. 

(2) A tanácsnoki tiszteletdíj havi összege az alapdíj 90%-a. 

 

4. § Az ideiglenes bizottság elnöke és tagja ezen a jogcímen tiszteletdíjra nem jogosult. 

 

5. § A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell folyósítani. 

6. § (1) Amennyiben az önkormányzati képviselő hat hónap időtartam alatt a rendes képviselő-

testületi üléseken tartott létszámellenőrzések, továbbá a rendes bizottsági ülések 50 %-áról 

hiányzik - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - meg kell vonni egy havi alapdíjának, 

összevont bizottsági tiszteletdíjának, vagy bizottsági elnöki tiszteletdíjának 25 %-át két 

hónapon keresztül. 



(2) A képviselő-testület ülésein a tiszteletdíj megállapítása szempontjából két alkalommal, a 

Képviselő-testületi ülés megnyitását követően és bezárása előtti időpontban kell 

létszámellenőrzést tartani. 

(3) Nem képviselő bizottsági tag egy havi tiszteletdíjának 25 %-át kell megvonni - a (4) 

bekezdésben foglaltak kivételével - ha a nem képviselő bizottsági tag három egymást követő 

rendes bizottsági ülés közül kettőről hiányzik. 

(4) Az (1) és (3) bekezdésekben rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az önkormányzati 

képviselő vagy a nem képviselő bizottsági tag  

a) a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység, 

b) az állampolgári kötelezettség teljesítése, 

c) a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével összefüggő 

hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetés, 

d) a keresőképtelenséggel járó betegség 

miatt hiányzik. 

(5) Rendes ülésnek a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést és az ezeket megelőző rendes 

bizottsági üléseket kell tekinteni. 

(6) A hiányzások tekintetében a január 1. és június 30., illetve július 1. és december 31. közötti 

időszakot kell alapul venni. 

2. A természetbeni juttatások 

7. § (1) Az önkormányzati képviselő természetbeni juttatásként Budapest Főváros 

közigazgatási területén érvényes, tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási 

bérletre jogosult.  

(2) A tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet az elvesztése esetén 

nem pótolható. 

 

8. § (1) Az önkormányzati képviselő részére a feladatai ellátásához, a megbízatása idejére, egy 

darab középkategóriás hordozható számítógépet kell biztosítani. Valamennyi képviselő azonos 

típusú készülékre jogosult. 

(2) A hordozható számítógép rendeltetésszerű használatához szükséges szoftverek telepítéséről 

a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(3) A hordozható számítógépet az önkormányzati képviselő kizárólag személyesen 

használhatja, köteles azt rendeltetésszerűen használni és megőrizni. A hordozható számítógépet 

a képviselői megbízatás megszűnését követő öt napon belül a Hivatalban le kell adni. 

(4) Ha a hordozható számítógép rendeltetésellenes használat miatt rongálódott meg, vagy az 

eszköz elveszett, a teljes kárt a képviselőnek kell megtérítenie azzal, hogy a kártérítés összege 

a képviselő kéthavi tiszteletdíjának megfelelő összeget nem haladhatja meg.  

 

3. Költségtérítés 

 

9. § (1) Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei közül, az a)- c) pontban felsorolt költségek, 

legfeljebb az alábbi összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a polgármester 

engedélyezit: 

a) internet-előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) vezetékes vagy mobiltelefon előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.-  

Ft/hó, 



c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és folyóirat beszerzésével kapcsolatban legfeljebb 

bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott költségtérítés kizárólag az életvitelszerűen 

használt és lakcímként az önkormányzati képviselő lakcímkártyáján bejegyzett ingatlanon való 

felhasználással kapcsolatban, az önkormányzati képviselő nevére kiállított számla alapján illeti 

meg a képviselőt. 

(3) Az önkormányzati képviselők költségtérítésre vonatkozó igényét a Polgármester 

ellenjegyzése után a Polgármesteri Hivatal fizeti ki. 

 

 

4. Üdülőhasználat 

 

10. § Az önkormányzati képviselő és az önkormányzati képviselő Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott közeli hozzátartozói az önkormányzat 

tulajdonában lévő üdülőket térítésmentesen vehetik igénybe, azonban az idegenforgalmi adót 

meg kell fizetniük. 

5. Záró rendelkezések 

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 24/2014.(X.31.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                                 jegyző 

 

Záradék 

A rendelet-tervezet 2020. október …... napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020. október …… 

A Jegyző nevében eljáró:                                                                                             

Vittmanné Gerencsér Judit 

                                                                                                          osztályvezető-helyettes 

Szervezési, Ügyviteli és 

Személyzeti Osztály 

  



2. melléklet 

 

 

Általános indokolás 

 

Az önkormányzati képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának és a számukra 

biztosítható természetbeni juttatások keret-szabályait a 2012. január 1. napjától hatályos 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) rendelkezései állapítják meg. Az Mötv. 35. § (1) bekezdése, 40. § (4) bekezdése 

és 143. § (4) bekezdésének f) pontja a helyi önkormányzat képviselő-testületét hatalmazza fel 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, továbbá a tanácsnokok 

tiszteletdíjának és természetbeni juttatásainak megállapítására. 

 

 

Részletes indokolás 

  

1. § Tartalmazza az önkormányzati képviselő tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezést. 

 

2. § Tartalmazza a bizottsági tagok és a bizottsági elnök tiszteletdíjának összegére 

vonatkozó rendelkezéseket. 

 

3. § Tartalmazza a tanácsnok tiszteletdíjának összegére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

 

4. § Tartalmazza, hogy az ideiglenes bizottság elnöke és tagja ezen a jogcímen 

tiszteletdíjra nem jogosult. 

 

5. § Tartalmazza, hogy a tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell 

folyósítani. 

 

6. § Tartalmazza a tiszteletdíj levonására vonatkozó szabályokat. 

 

7-8.  § Tartalmazzák, hogy az önkormányzati képviselő mely természetbeni juttatásokra 

jogosult.      9. § Tartalmazza a költségtérítésre vonatkozó szabályokat. 

 

10. § Tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő üdülők használatára vonatkozó 

rendelkezéseket.  

 

11.§ (1) Tartalmazza a rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést. 

 

(2) A korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

3. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs.  

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

költségvetési hatása nincs. 

  

Környezeti következmények: 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem 

kimutathatók. 

 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

egészségügyi következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A tervezett módosításoknak adminisztratív 

terheket érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Képviselő-testületi határozat helyett 

önkormányzati rendelet szabályozza a 

képviselői költségek kifizetését. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A jogalkotás elmaradásának nincsenek 

következményei, a korábban elfogadott 

önkormányzati rendelet marad hatályban. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet  



 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének  14/2015. (I.20.) határozata képviselői költségek kifizetéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
I. hatályon kívül helyezi 243/2007. (IV. 10.) Ök. sz. és 403/2008. (IX. 16.) Ök. sz. határozatát. 
II. az önkormányzati képviselőnek 2015. január 1. napját követően felmerült, a képviselő-

testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett 

tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei 

legfeljebb az alábbi összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a polgármester 

engedélyezi: 
-         telefon számla / feltöltőkártya                 legfeljebb bruttó 15 000 Ft/hó 
-         internet előfizetés                                    legfeljebb bruttó 10 000 Ft/hó 
-         egyéb költségek                                      legfeljebb bruttó 15 000 Ft/hó 

(pl.: irodaszer, festékpatron, szakkönyv, folyóirat) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

 

 

  



 

5.melléklet 

 

Egyeztető lap 

 

 

 „Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló …./2020.(….) 

önkormányzati rendelet megalkotására” 

című előterjesztéshez 

 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető 

 

 

Észrevételt nem teszek. 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 

 

 

            

        ……………………………… 

         Polonkai Zoltánné 

                osztályvezető 

 

 

 


