
Előterjesztés 
 
Tárgy: Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról 
szóló rendelet-tervezet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény ( továbbiakban: 
Mötv.) 35.§-a rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és a 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról, melynek értelmében a képviselő-testület rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat állapíthat meg. A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a 
törvény nem határozza meg, azonban azt előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem 
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.  A bizottság elnöke, tagja 
tiszteletdíjára vonatkozó szabály az, hogy annak mértéke az önkormányzati képviselői 
tiszteletdíjnál magasabb lehet.  
Az előző ciklusban is részesültek a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjban, így 
javasolom, hogy az új képviselők és bizottsági tagok munkáját is ismerjük el ilyen formában.  
Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását a tiszteletdíj rendelet-tervezetben 
meghatározott összege nem veszélyezteti.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület 
biztosítja, hogy az önkormányzati képviselők választásán a képviselő-testületbe bejutott 
képviselők képviselői munkájuk elismerésére tiszteletdíjban részesüljenek. Az előző 
ciklusban is részesültek tiszteletdíjban a képviselők, de a tervezet szerint ez a tiszteletdíj kicsit 
magasabb,  így a költségvetést kisebb mértékben megterheli  éves szinten ez az összeg. 
Környezeti, egészségügyi hatás: nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs 
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: Az Mötv. nem teszi kötelezővé a képviselőknek és a bizottsági tagoknak 
tiszteletdíj megállapítását, de amennyiben a képviselő-testület  tiszteletdíjat kíván 
megállapítani azt önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: 
biztosítottak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tengelic 2014. október  
                                                                                                         Gáncs István sk. 
                                                                                                          polgármester         

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 



 
Tervezet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestületének .. /2014. (….) önkormányzati rendelete az 

önkormányzati képviselők és bizottsági tagok  tiszteletdíjáról  
 
Tengelic 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)-(2)  
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
l.§. 

 
A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg - a polgármester és alpolgármester kivételével - az 
önkormányzat képviselő-testülete tagjainak (továbbiakban: képviselő) valamint a bizottságok 
képviselő és nem képviselő tagjainak. 

2.§. 
 
(1) Az önkormányzati  képviselő havi 15.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult (továbbiakban: alapdíj). 
 
(2) Azon képviselő tiszteletdíja, aki bizottsági tag,- több bizottsági tagság esetén is- az (1) 
bekezdésben szabályozott alapdíjon felül havi 5.000,-Ft-tal növekszik. 
 
(3) A bizottsági elnökök tiszteletdíja- több tisztség, bizottsági tagság esetén is- az (1) bekezdésben 
szabályozott alapdíjon felül havi 15.000,-Ft-tal növekszik. 
 
(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai havi 15.000,-Ft tiszteletdíjra 

jogosultak. 
 

3.§. 
 
A tiszteletdíjat havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani. 
 

4.§. 
 
(1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén  lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 20/2010.(X.13.) számú     
      önkormányzati rendelet. 
 
Tengelic, 2014. október 14. 

 
 
Gáncs István sk. Tolnai Lászlóné sk. 

    polgármester jegyző 
 

 


