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JAVASLAT
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló

15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:
Mötv.) 143. § (4) bekezdése f)  pontjában felhatalmazást kapott  arra a települési  önkormányzat
képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági
elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.

A rendelet megalkotására iránymutató szabályokat az Mötv. 2014. október 12-én hatályba lépett
35. §-a tartalmazza. E rendelkezés 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  történő  tiszteletdíj  megállapítása  nem
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 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.  Az  önkormányzati
képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.

A hivatkozott törvényi rendelkezés tehát a képviselő-testület mérlegelésére bízza a tiszteletdíjak
összegének  megállapítását,  ennek  egyetlen  korlátot  határoz  meg,  mégpedig  azt,  hogy  az
önkormányzati  képviselő  számára  történő  tiszteletdíj  megállapítása  nem  veszélyeztetheti  az
önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

Az Mötv. felhatalmazó rendelkezése alapján a közgyűlés a 2014. évi önkormányzati választásokat
követő alakuló ülésén megalkotta a helyi  önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról,  juttatásairól,
költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletét, melynek 2. §-a határozza meg
az önkormányzati  képviselők,  a tanácsnokok és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját.
Eszerint
-  a  képviselő havi tiszteletdíja abban  az  esetben,  ha  a  képviselő  nem  vesz  részt  bizottsági
munkában a polgármesteri illetmény 15 %-ának megfelelő összeg, bruttó 112.200 Ft,
- a képviselő havi tiszteletdíja bizottsági tagság esetén - függetlenül attól, hogy hány bizottságnak
a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,25-szörösének megfelelő összeg, bruttó
140.300 Ft,
- a képviselő havi  tiszteletdíja bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén -  függetlenül attól,  hogy
hány bizottságnak a tagja –  a  bizottsági  tagság  nélküli  képviselői  tiszteletdíj  1,75-szörösének
megfelelő összeg, bruttó 196.400 Ft,
- a tanácsnok havi tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság, illetve bizottsági elnökség  esetén
is – a bizottsági tagság nélküli  képviselői  tiszteletdíj  1,75-szörösének megfelelő összeg,  bruttó
196.400 Ft,
- a nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj
40 %-ának megfelelő összeg, bruttó 44.900 Ft.

A rendelet tehát a tiszteletdíjat alapesetben a polgármester illetményéhez köti.

Az  Országgyűlés  a  2016.  évi  CLXXXV.  törvénnyel  módosította  az  Mötv.  71.  §-át,  amely  a
polgármester illetményét határozza meg. A módosítás 2017. január 1. napján lépett  hatályba e
törvény 7. § (2) bekezdése alapján. Az Mötv. 71. §-ának (2) bekezdése határozza meg a megyei
jogú  város  polgármesterének  illetményét,  a  következő  szöveggel:  „(2)  A megyei  jogú  város
polgármestere,  a  fővárosi  kerületi  önkormányzat  polgármestere  megbízatásának  időtartamára



havonta  illetményre  jogosult,  amelynek  összege  megegyezik  az  államtitkárnak  a  központi
államigazgatási  szervekről,  valamint  a  Kormány  tagjai  és  az  államtitkárok  jogállásáról  szóló
törvényben  meghatározott  alapilletményéből,  illetménykiegészítéséből  és  vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.”

A törvénymódosítás alapján a polgármester illetménye 2017. január 1-től bruttó 997.200,- Ft. A
képviselői  tiszteletdíjat  ennek  az  összegnek  a  figyelembevételével  kell  meghatározni,  ezért
indokolt és szükséges a rendelet módosítása.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz

A javaslat  e §-a  a  rendelet  2.  §-át  módosítja.  A hatályos  rendeletben rögzítettekhez képest  a
tiszteletdíjak emelkednek. A módosító rendelet elfogadása esetén
-  a  képviselő havi tiszteletdíja abban  az  esetben,  ha  a  képviselő  nem  vesz  részt  bizottsági
munkában a polgármesteri illetmény 15 %-ának megfelelő összeg, bruttó 149.600 Ft,
- a képviselő havi tiszteletdíja bizottsági tagság esetén - függetlenül attól, hogy hány bizottságnak
a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,25-szörösének megfelelő összeg, bruttó
187.000 Ft,
- a képviselő havi  tiszteletdíja bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén -  függetlenül attól,  hogy
hány bizottságnak a tagja –  a  bizottsági  tagság  nélküli  képviselői  tiszteletdíj  1,75-szörösének
megfelelő összeg, bruttó 261.800 Ft,
- a tanácsnok havi tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság, illetve bizottsági elnökség  esetén
is – a bizottsági tagság nélküli  képviselői  tiszteletdíj  1,75-szörösének megfelelő összeg,  bruttó
261.800 Ft,
- a nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj
40 %-ának megfelelő összeg, bruttó 59.800 Ft lesz.

2. §-hoz

A javaslat záró rendelkezése hatályba léptető, illetve deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.

Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2017.  január  11-ei  ülésén  levette
napirendjéről további egyeztetés érdekében. A bizottság 2017. január 17-ei ülésén az előterjesztést
megtárgyalta. A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiekre tekintettel kérem a T. Közgyűlést a melléklet szerinti rendelet elfogadására.

Dunaújváros, 2017. január 19.

Cserna Gábor s.k.
polgármester



Az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
......../2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről
szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 35.  §   (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló
15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §  (1) A képviselő havi tiszteletdíja abban az esetben, ha a képviselő nem vesz részt
bizottsági  munkában  a  polgármesteri  illetmény  15%-ának  megfelelő  összeg,  bruttó
149.600 Ft.

(2)  A képviselő havi  tiszteletdíja bizottsági tagság esetén -  függetlenül attól,  hogy hány
bizottságnak a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,25-szörösének
megfelelő összeg, bruttó 187.000 Ft.

(3)  A képviselő havi  tiszteletdíja bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén -  függetlenül
attól,  hogy hány bizottságnak a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj
1,75-szörösének megfelelő összeg, bruttó 261.800 Ft.

(4)  A tanácsnok havi  tiszteletdíja  –  több tisztség,  bizottsági tagság,  illetve  bizottsági
elnökség   esetén is – a bizottsági tagság nélküli  képviselői  tiszteletdíj  1,75-szörösének
megfelelő összeg, bruttó 261.800 Ft.

(5) A nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja a bizottsági tagság nélküli képviselői
tiszteletdíj 40 %-ának megfelelő összeg, bruttó 59.800 Ft.”

2.  §  A rendelet  a  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba,  majd  az  azt  követő  napon
hatályát veszti.

 
                                  Cserna Gábor                                   Dr. Sürü Renáta
                                   polgármester                                            jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. január 20-án kihirdetésre került.

                                                                             

                                                                                         Dr. Sürü Renáta
                                                                                                 jegyző


