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2019. november 07-i alakuló ülésére
A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, tiszteletdíjáról szóló
rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbiakban a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíját a Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 04.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) szabályozta a 69-70. §-ban.
A jogszabályok rendeleti formában követelik meg a tiszteletdíj mértékének megállapítását. Ez
lehet az SZMSZ, de lehet külön rendelet is. Az új önkormányzati ciklusra ez utóbbi formában
terjesztem be javaslatom.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) hatályba lépésével leegyszerűsödött az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok
tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó szabályrendszer. Korábban erről külön törvény
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rendelkezett, jelenleg az Mötv. tartalmaz erre vonatkozóan szabályokat. Az Mötv 35. §-a a
következőket írja elő:
„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 képviselő
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező
feladatai ellátását.
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, 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 fentiek értelmében a tiszteletdíj megállapítható, tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke
vagy tagja részére magasabb összegű tiszteletdíjat is meg lehet állapítani.
További rendelkezéseket tartalmaz az Mötv 43. § (3) bekezdése, miszerint „ A képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester
előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert,
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”
Az idézett rendelkezésekből következik, hogy a tiszteletdíjról szóló rendelkezéseket az
alakuló ülésen kell meghozni.
Korábban a tiszteletdíj az SZMSZ-ben az alábbiak szerint volt megállapítva:
„69. § (1) A képviselőket a köztisztviselői illetményalap 2,24-szeresének megfelelő összegű
havi tiszteletdíj (továbbiakban: képviselői alapdíj) illeti meg.
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(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja a képviselői alapdíjon felül - több
bizottsági tagság esetén is - a képviselői alapdíj 45%-a.
(3) A bizottság képviselői tagsággal nem rendelkező tagját a képviselői alapdíj 45%-a illeti
meg.
(4) A bizottság elnöke a képviselői alapdíjon és a (2) bekezdésben meghatározott bizottsági
tagságért megállapított tiszteletdíjon felül bizottsági elnöki tiszteletdíjban részesül, melynek
összege a képviselői alapdíj 45 %-a.”
Az új rendeletben – figyelemmel a Belügyminisztérium által megfogalmazott ajánlásra - a
fenti összegeket ültetjük át azzal az eltéréssel, hogy összegszerűen kerül a tiszteletdíj
meghatározásra.
Előzőekre tekintettel – a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft-os összegét alapul véve - a
tiszteletdíj szabályozásáról szóló rendelet-tervezet a képviselői alapdíjat 86.576 Ft-ban
állapítja meg.
Az alapdíjon felül a bizottsági tagok plusz 38.959 forintra, a bizottsági elnökök további
38.959 forintra jogosultak. Tehát a képviselő bizottsági tag tiszteletdíja 125.535 forint, a
bizottsági elnököké 164.494 forint.
A bizottságok nem képviselő tagjait az alapdíj 45 %-ra, azaz 38.959 forint illeti meg.
Tisztelt Képviselő Testület!
Kérem a fentiek megvitatását és az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.
Mezőtúr, 2019. október 29.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Mezőtúr Város Önkormányzata
__/2019.(XI.07.)
önkormányzati rendelete
A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, tiszteletdíjáról
Mezőtúr Város Önkormányzat 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 kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselőire, bizottságok
elnökeire, bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, alpolgármesterre, akiknek
járandóságairól a képviselő-testület törvényi előírások alapján külön rendelkezik.

II. fejezet
Tiszteletdíj
2.§.
(1) A képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjra jogosultak.
(2) A települési képviselő munkájáért havi bruttó 86.576.-Ft tiszteletdíjra (alapdíjra) jogosult.
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(3) Amennyiben a képviselő bizottságnak is tagja – több bizottsági tagság esetén is tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-ával, 38.959 Ft-al növekszik.
(4) Nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45
%-a, azaz 38.959 Forint.
(5) A bizottság elnöke a képviselői alapdíjon és a (3) bekezdésben meghatározott bizottsági
tagságért megállapított tiszteletdíjon felül bizottsági elnöki tiszteletdíjban részesül, melynek
összege a képviselői alapdíj 45 %-a, azaz további 38.959 Forint.

III. fejezet
A tiszteletdíj mérséklése, és megvonása
3.§
(1) A 2. §. szerinti tiszteletdíjak kifizetése a képviselő-testületi, illetve bizottsági üléseken
történő részvételhez kötött.
(2) Amennyiben a képviselő a képviselő-testületi ülésen, a bizottság képviselő vagy nem
képviselő tagja a bizottsági ülésen történő részvételében akadályoztatva van, köteles
legkésőbb az ülés megelőzően távolmaradását és annak okát (különösen betegség, vagy
közfeladat ellátása) írásban vagy szóban személyesen vagy telefonon a polgármesternek, vagy
az alpolgármesternek, vagy a jegyzőnek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni
(továbbiakban: bejelentett távollét).
(3) Ha a képviselő a képviselő-testület vagy a bizottság soros üléséről bejelentés nélkül marad
távol 25%-kal csökkentett mértékben illeti meg a havi tiszteletdíj.
(4) Amennyiben a képviselő több bizottságban is tag és csak az egyik bizottság ülésén vesz
részt, a tiszteletdíj teljes mértékben megilleti.
(5) Ha a nem képviselő bizottsági tag a bizottság soros üléséről bejelentés nélkül marad
távol 25%-kal csökkentett mértékű havi tiszteletdíj illeti meg.
(6) Ha a képviselő vagy a bizottsági tag azért marad távol a képviselő-testület vagy a bizottság
üléséről, mert annak időpontjában a polgármester, illetve a bizottság elnökének megbízása
alapján az önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyben jár el, a tiszteletdíj teljes összege
megilleti.
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(7) A távolmaradás megállapításának alapjául a jegyzőkönyv mellékletét képező képviselőtestületi, bizottsági jelenléti ív szolgál.
(8) A távollétet legkésőbb az ülés megkezdését megelőző 30 perccel írásban - lehetőleg emailben - kell a polgármesternek bejelenteni. A szóban belejelentett távollétről a képviselő
legkésőbb az ülést követő munkanapon köteles írásbeli jelzést küldeni a polgármesternek.
(9) A képviselő, vagy bizottsági tag legalább öt egymás utáni ülést meghaladó távolléte akkor
sem minősül bejelentett távollétnek, amennyiben azt előzetesen jelezte.
(10) A jegyző havonta gondoskodik a távolmaradóval szembeni tiszteletdíjat érintő
levonásokról.
IV. fejezet

Vegyes rendelkezések
4. §.
A járandóságot havonként a hivatal számolja el és gondoskodik a kifizetésekről a jogosult
által kért módon, továbbá a kifizetésekről igazoló szelvény kerül átadásra a kifizetéssel
egyidőben.

VI. fejezet
5. §.
Záró rendelkezések
Ezen az önkormányzati rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.
Mezőtúr, 2019. november 07.

Herczeg Zsolt
polgármester

Dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Indokolás
Mezőtúr Város Önkormányzatának a települési képviselők, a bizottsági elnökök, a
bizottsági tagok, tiszteletdíjáról szóló rendeletéhez
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
rendelkezései - 35. §, 143. § (4) bekezdés f) pontja - a helyi önkormányzat képviselő-testületét
felhatalmazzák, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági
elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát állapítja meg
A 2. §-hoz
A képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag
havi tiszteletdíjának megállapításáról szól.
A 3. §-hoz
A képviselői tiszteletdíjra való jogosultság időtartamáról és a kifizetésének szabályairól
rendelkezik.
A 4. §-hoz
A tiszteletdíj elszámozásának módjáról rendelkezik.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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Hatásvizsgálati lap
Mezőtúr Város Önkormányzatának a települési képviselők, a bizottsági elnökök, a
bizottsági tagok, tiszteletdíjáról szóló rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelet elfogadása társadalmi hatást nem eredményez.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A bizottsági tagok száma növekszik az előző önkormányzati ciklushoz képest, mely többlet
kiadást eredményez.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A létszámnövekedés minimálisan növeli az adminisztrációs terheket.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Törvény rendelkezik a jogszabály megalkotásának szükségességéről.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak. A többletkiadások forrását a költségvetésben biztosítani kell.
Mezőtúr, 2019. október 31.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

