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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

Mötv.) 35. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági 

elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg. Mivel az új szabályozás a régi szabályozástól eltérő 

előírásokat tartalmaz, ezért – a jelenleg hatályos – a helyi képviselők és képviselő-testületi 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2014.(X.27.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül 

kell helyezni, és új rendeletet alkotni.  

 

Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának megállapításánál már nincsenek összegszerű 

sávhatárok, kitétel azonban, hogy a tiszteletdíjak megállapítása nem veszélyeztetheti az 

önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását. Amennyiben az önkormányzati képviselő 

egyben tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű 

tiszteletdíj is megállapítható.  

Az Mötv. 34. § szerint a „képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati 

képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A 

tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök 

ellátását.” 

Az önkormányzat idősügyi feladatainak ellátására az SZMSZ 44. §-ban meghatározott 

tanácsnokot választott. Az Mötv. 35. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít a magasabb összegű 

tiszteletdíj meghatározására.  

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 Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján. A 

képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.  

A Mötv. 40.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

 

Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésre és a rendelet-tervezet elfogadására.  

 

Polgár, 2019. október 17. 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester   



Polgár Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének  
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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

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

biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1)  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre (a továbbiakban: képviselő), 

a bizottságok elnökeire és tagjaira és a tanácsnokra. 

 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.  

 

(3) A polgármester, alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről a képviselő-testület 

határozatban dönt. 

 

2. § 
 

(1) A képviselő e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért bruttó 68.889.-Ft összegű 

tiszteletdíjra jogosult. (alapdíj) 

 

(2)  A bizottságok elnökeit tiszteletdíjként – az alapdíjon felül – annak 100 %-a, bruttó 

68.889.-Ft illeti meg.  

 

(3)  Azon képviselőket akik nem töltenek be elnöki tisztséget a bizottsági tagságukért az 

alapdíj 50%-a, azaz bruttó 34.445.-Ft-tal illeti meg. 

 

(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja az alapdíj 50 %-ának megfelelő, 

bruttó 34.445.-Ft összegű tiszteletdíjban részesül. 

 

(5)  A képviselő-testület tanácsnokát a bizottsági elnökök díjának 75%-a, 51.667.-Ft illeti 

meg. 

 

 

3. § 

(1)  A képviselő, a bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjra a 

megválasztásától megbízatása megszűnéséig jogosult.  

(2)  A képviselőt, a bizottság elnökét és tagját, valamint a tanácsnokot abban a hónapban is 

megilleti a tiszteletdíj 100 %-a, ha munkaterv szerint nem volt tervezve ülés. 

4. § 

(1) A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő 

kifizetéséről a jegyző gondoskodik.  

(2) A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság évente 

ellenőrzi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. § 

Záró rendelkezés 

 

 

 

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

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi képviselők és 

képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2014.(X.27.) önkormányzati 

rendelet, illetve a 7/2015. (II. 27.) és a 2/2017. (I. 20.) módosító rendeletek. 

 

 

Polgár, 2019. október 24.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

A kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2019. október……. napján 

 

 

 

    dr. Váliné Antal Mária 

       címzetes főjegyző 

 

 


