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KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

                Előkészítésben részt vett:  

               Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kétpó Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

2017. március 20-ai ülésére 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

5/2007.(I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 5/2007.(I. 30.) önkormányzati rendeletében 10.000,- Ft/hó 

összegben állapította meg az önkormányzati képviselők tiszteletdíját.  

Képviselői kezdeményezés alapján szeretnénk ezt az összeget 20.000,- Ft/hó összegre 

emelni. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 35. §-a lehetővé teszi az önkormányzati képviselők részére 

tiszteletdíj, illetve természetbeni juttatás megállapítását.  

„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 
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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.” 

A tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértékére vonatkozóan nincs szabályozás.  

A jelenleg hatályos rendeletet felülvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a rendeletben 

hatályon kívül helyezett törvényekre történő hivatkozások szerepelnek, ezért 

célszerűbbnek tartom egy új rendelet megalkotását a képviselői tiszteletdíj 

megállapításával kapcsolatosan. 

A 2017. április 1-től történő emelés többletkiadását a 2017. évi költségvetésben – saját 

forrás terhére történő tervezéssel – biztosítjuk. 

A fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi, az 

előterjesztés szerinti rendelet elfogadását. 

 

 

 

Kétpó, 2017. március 13. 

Keresztes Péter Pál    

                 polgármester  
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…/2017. (…….) számú önkormányzati rendelete 

 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország 

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

pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet hatálya Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira 

(továbbiakban: képviselő) terjed ki. 

 

2.§ 

 

(1)Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

képviselőknek tiszteletdíjat állapít meg. 

(2)A képviselők a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése 

napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra. 

 

3.§ 

 

(1)A képviselőt feladatainak ellátásáért megillető tiszteletdíj összege 20.000 Ft/hó. 

(2) A tiszteletdíj a tárgyhót követő hónap 10. napjáig folyószámlára történő utalással 

kerül megfizetésre. 

          4.§ 

 

(1)A képviselő költségeinek megtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35.§ (3) bekezdésében foglaltak 

szerint igényelheti. 

(2) A képviselőnek az Mötv. 32. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kiesett jövedelme a 

munkáltató által kiadott, a felmentés időtartamát és a levonások összegét is tartalmazó 

igazolás alapján téríthető meg. A kifizetést a polgármester engedélyezi. 

 

       5.§ 

 

A képviselők kötelesek előre bejelenteni a polgármesternek, ha a testületi ülésen nem 

tudnak részt venni. Ha a bejelentésben akadályoztatva vannak, ennek megszűnését 

követő 8 napon belül a hiányzás okát igazolni kell.  
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6.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. április 01-jén lép hatályba. 

(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2007.(I.30.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

Keresztes Péter Pál                 Dr. Enyedi Mihály 

  polgármester                  jegyző 

 

 

                                                    

I n d o k o l á s 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletéhez 

 

Általános indokolás 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a rendelkezik 

arról, hogy az önkormányzati rendelet előkészítője a jegyző, az önkormányzati 

rendelethez indokolást csatolni köteles. A tárgyi rendelet-tervezet eredeti jogalkotói 

hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján 

készült, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény35. §-ára. A Mötv. alapján az önkormányzat rendeletben 

szabályozhatja a képviselői tiszteletdíjat. 

 

 

Részletes indokolás 

 

 

1.§-hoz 
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A rendelet hatályáról rendelkezik. 

 

2.§-hoz 

A tiszteletdíj megállapításáról szól és a tiszteletdíjra való jogosultság jogosultság 

időbeli hatályát határozza meg. 

 

3.§-hoz 

A tiszteletdíj mértékét, az átutalás időpontját határozza meg. 

 

4.§-hoz 

A képviselők esetleges költségeinek megtérítéséről rendelkezik. 

 

5.§-hoz 

A képviselők bejelentési kötelezettségeit tartalmazza. 

 

6.§-hoz 

A záró rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 

                         Dr. Enyedi Mihály 

           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
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hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 

Társadalmi hatás: 

 A rendeletnek társadalmi hatása nincs. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

 

Amennyiben a rendelet elfogadásra kerül,úgy az önkormányzat 2017.évi 

költségvetésében a korábbi évekhez képest magasabb összegű kiadás keletkezik. 

 

Környezeti és egészségi következmények: 

 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

 

Az adminisztratív terheket jelentősen befolyásoló hatása nincs a rendeletalkotásnak.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet felülvizsgálatát képviselői kezdeményezés tette szükségessé. A jogalkotás 

elmaradásának jogkövetkezménye nincs. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kétpó, 2017. március 13. 

 

dr. Enyedi Mihály 

jegyző 


