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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. §
(4) bekezdés f) pontja felhatalmazza a helyi képviselő-testületet arra, hogy rendeletben határozza meg
az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó
tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági
elnöknek,

a

bizottság

tagjának,

a

természetbeni juttatást állapíthat meg.

tanácsnoknak

rendeletében

meghatározott

tiszteletdíjat,

Jelen előterjesztés az ezt szabályozó, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a tanácsnoknak járó
tiszteletdíjról

és természetbeni juttatásról

szóló

13/2019.

(XI.

28.) önkormányzati

rendelet

(továbbiakban: Rendelet) módosítására tesz javaslatot.
Az Mötv.

35. § (2) bekezdésével összhangban, amely kimondja, hogy abban az esetben, ha az

önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, akkor számára
magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható, a Rendelet alapján az állandó bizottság elnöke, illetve
a tanácsnok is jogosult az alapdíjon felül elnöki tiszteletdíjra, illetve tanácsnoki tiszteletdíjra.
A hatályos Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján abban az esetben viszont, ha a képviselő állandó
bizottsági elnöki tisztséget és tanácsnoki tisztséget is betölt, úgy csak az egyik tisztségének megfelelő
tiszteletdíjra jogosult.
Ez a rendelkezés azonban hátrányos azokkal a képviselőtársakkal szemben, akik párhuzamosan több
tisztséget is betöltenek, több feladatot ellátva ezáltal, miközben az őket megillető tiszteletdíj összege
megegyezik azokéval, akik vagy csak állandó bizottsági elnöki tisztséget vagy csak tanácsnoki tisztséget
töltenek be.
A több munkát ellátó képviselők tiszteletdíjának arányosítása érdekében indokolt a Rendelet 4. § (3)
bekezdésének módosítása oly módon, hogy amennyiben a képviselő állandó bizottsági elnöki tisztséget
és tanácsnoki tisztséget is betölt, úgy mindkét tisztség vonatkozásában jogosult legyen tiszteletdíjra oly
módon, hogy az elnöki tiszteletdíj összege és a tanácsnoki tiszteletdíj összege külön-külön az alapdíj
összegének 80%-a legyen.
A rendeletmódosításnak költségvetési kihatása abban az esetben van, amennyiben a Képviselő-testület
él azon jogával, hogy állandó bizottsági elnöki tisztséget betöltő képviselőt tanácsnokká nevez ki.
Ebben az esetben költségvetési kihatás a képviselői alapdíj 80%-ának megfelelő összeg a tanácsnoki
és állandó bizottsági elnöki tisztséget együttesen betöltő személyenként.
Az Mötv. 35. § (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj
megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
Az Mötv. 35. (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása
közérdekből nyilvános adat.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján jelen előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, és az Mötv. 50. §
és a 42. § 1. pontja alapján a Képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására!
2. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek és
tagnak, valamint a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 13/2019. (XI. 28.)

önkormányzati rendelet módosításáról ..../2022. (........) önkormányzati rendeletet az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Jegyzői Iroda
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1.

melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
. (......... ) önkormányzati rendelete
a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a tanácsnoknak járó
tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 13/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a képviselő állandó bizottsági elnöki tisztséget és tanácsnoki tisztséget is betölt, úgy mindkét
tisztség betöltéséért jogosult tiszteletdíjra. Az állandó bizottsági elnöki tiszteletdíj és a tanácsnoki
tiszteletdíj összege külön-külön az alapdíj 80%-a. "
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

polgármester

jegyző

2. melléklet

Általános indokolás
A rendeletmódosítás azt az eddigi szabályozást teszi igazságosabbá, amely szerint a több tisztséget
betöltő képviselők is csak egyetlen tisztség betöltése után jogosultak tiszteletdíjra. A rendeletmódosítás
célja, hogy az a képviselő, aki állandó bizottsági elnöki és tanácsnoki tisztséget is betölt, úgy mindkettő
vonatkozásában tiszteletdíjban részesülhessen.

Részletes indokolás

Indoklás a 1. §-hoz: A rendeletmódosítás azt célozza, hogy a több tisztséget betöltő képviselők, az egyes
tisztségekért külön-külön is részesülhessenek tiszteletdíjban.
Indoklás a 2. §-hoz: A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi hatásai: A rendeletnek nincs társadalmi hatása.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosításnak gazdasági, költségvetési hatása a
párhuzamosan több tisztéget ellátó képviselők vonatkozásában állhat fenn. Jelenleg nincs olyan
képviselő, aki állandó bizottsági elnöki és tanácsnoki tisztéget is betöltene. Amennyiben a képviselő
testület él a módosítás jogával és állandó bizottsági elnököt tanácsnokká nevez ki, úgy a
rendeletmódosítás havi egyszeri, az alapdíj 80%-val megegyező plusz kiadást jelent a költségvetés
számára érintett képviselőnként.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A módosításnak jelentős adminisztratív hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
Aránytalanság kialakulása a képviselői munka díjazásánál.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

