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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület az alakuló ülésén alkotta meg az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 17/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletét, melynek 
1. §-ában deklarálta, hogy Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének tagjai, 
valamint nem képviselő bizottsági tagjai feladatukat tiszteletdíj nélkül látják el. 
 
A szabályozást elsődlegesen az indokolta, hogy az adott évi költségvetésben e célra forrást 
nem terveztünk. A rendelettervezethez tartozó előterjesztésben tájékoztattam a Tisztelt 
Képviselőket, hogy amennyiben a következő évi költségvetés elfogadása során rendelkezésre 
áll megfelelő forrás, a tiszteletdíj megállapítására vonatkozó javaslatot terjesztek elő. 
 
Előzetes számításaink szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezhető a 
tiszteletdíjra vonatkozó előirányzat, hiszen az adósságállomány átvállalásával az 
önkormányzat pénzügyi helyzete nagymértékben stabilizálódott, így lehetőség van a korábbi 
szabályozás módosítására. Tekintettel arra, hogy a lehetőségek adottak, javaslom a Tisztelt 
Képviselőknek, hogy döntsenek a tiszteletdíj megállapításáról, ily módon is elismerve, 
megbecsülve ezen munka fontosságát. A tiszteletdíj megállapítását indokolja továbbá az is, 
hogy a képviselőknek – feladatuk ellátása során – számos, számlával nem igazolható, így a 
jelen szabályozás szerint meg nem térülő költsége keletkezik. (Az előző ciklus-beli kivételtől 
eltekintve, az azt megelőző testületek képviselői is részesültek tiszteletdíjban.)  
 
Az előkészítő munka során tanulmányoztuk több település hasonló jogszabályait és 
megállapítható, hogy a csatolt rendelettervezetben rögzített, a korábban hatályos helyi 
rendelet szabályozásához igazodó (kerekített és a jelenlegi jogi szabályozásnak megfelelően 
kiigazított) tiszteletdíjak az összehasonlításban átlagosnak mondhatóak. 
 
A rendelettervezet elkészítése során az alábbi jogszabályi rendelkezések kerültek 
figyelembevételre: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 35. §-a ekként rendelkezik: „(1) A képviselő-testület az önkormányzati 
képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 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 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.” 
 
Az Mötv. 40. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.” 
 
Ugyanezen jogszabály 33. §-a értelmében: „Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit 
megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a 



képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján - 
legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés 
esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.” Ez utóbbi rendelkezés kapcsán 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezen szankció részletszabályait a most 
megalkotásra kerülő rendeletben rögzítse a testület, az SZMSZ soron következő módosítása 
során pedig kerüljön be egy erre vonatkozó utalás. 
 
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendeletünkbe logikailag nehezen illeszthető be a 
tiszteletdíjakra vonatkozó szabályozás, új rendelet megalkotását és a régi jogszabály hatályon 
kívül helyezését javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet általános indoklásaként is szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelettervezetet szíveskedjen 
elfogadni! 
 
 
 
Komló, 2015. február 5. 
 
 

Polics József 
polgármester 

 
 
 
 



1. sz. melléklet 
Tervezet! 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  

…/2015. (II…..) önkormányzati  
r e n d e l e t e 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL 
 
Komló Város 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. § 

 

(1) Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a 
polgármester és az alpolgármester kivételével – a helyi önkormányzati 
képviselőknek (a továbbiakban: képviselő), az állandó bizottságok elnökeinek, 
tagjainak és az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak. 
 

(2) A tiszteletdíj 2015. január 1. napjától megbízatásuk megszűnéséig illeti meg az 
(1) bekezdésben felsorolt személyeket. 
 

(3) Amennyiben a képviselő, az állandó bizottság elnöke, tagja, vagy az állandó 
bizottságok nem képviselő tagja megbízatása hó közben szűnik meg, az adott 
hónapban tiszteletdíjra a megszűnés napja szerint időarányosan jogosult. 
 

(4) A tiszteletdíj arra a hónapra is megilleti az (1) bekezdésben felsorolt 
személyeket, amelyben rendes képviselő-testületi ülés megtartására nem kerül 
sor. 

 
2. § 

(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) havi bruttó 45.000.- Ft. 
 

(2) A képviselőt, ha állandó bizottság tagja, az (1) bekezdésben meghatározott 
alapdíjon felül további bruttó 15.000.- Ft., azaz összesen bruttó 60.000.- Ft. 
tiszteletdíj illeti meg. 
 

(3) A képviselőt, ha állandó bizottság elnöke, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott 
tiszteletdíjon felül további bruttó 20.000.- Ft., azaz összesen bruttó 80.000.- Ft. 
tiszteletdíj illeti meg. 
 

(4) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 15.000.- 
Ft. 
 



(5) A (2)-(3) bekezdésben megállapított, az alapdíjon felüli tiszteletdíj-kiegészítés 
több bizottsági tagság, illetve elnöki tisztség esetén is csak egyszeresen illeti 
meg a képviselőt. 
 

3. § 
(1) A tiszteletdíj összege három hónap időtartamra 20 %-kal csökkenthető abban az 

esetben, ha a képviselő, illetve a bizottság tagja két egymást követő testületi 
vagy bizottsági ülésről igazolatlanul hiányzik, bejelentés nélkül marad távol, 
vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt egyéb kötelezettségeit megszegi. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megismétlése esetén a tiszteletdíj 
mérséklésének időtartama hat hónap, a tiszteletdíj csökkentésének mértéke a 
tiszteletdíj 25 %-a. 
 

(3) A képviselő-testületi ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti, továbbá az 
Mötv.-ben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése miatti tiszteletdíj 
csökkentést a polgármester, a bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradás 
miatti tiszteletdíj csökkentést a bizottság elnöke írásban kezdeményezi a 
képviselő- testületnél. 

 
4. § 

(1) A képviselőnek az Mötv.-ben szabályozottak szerinti, Komló Város 
Önkormányzata részére kiállított számlával igazolt szükséges költségét meg 
kell téríteni. 

 

(2) A képviselő részére az utazási bérlet árát meg kell téríteni Komló Város 
Önkormányzata nevére szóló számla és a bérletjegy egyidejű csatolása esetén. 

 

(3) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
 

(4) Az Önkormányzat a képviselő-testület hivatalán keresztül internet és 
telefonhasználatot biztosít a képviselő-testület tagjainak feladatuk ellátásához. 

 

(5) Az e rendeletben szabályozott összes juttatás kifizetésére a tárgyhót követő 
hónap 5. napjáig kerül sor, kivéve a számlával igazolt költségeket. 

 

5. § 
(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. 
(X.27.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 

Komló, 2015. február 19.  
 

 
 dr. Vaskó Ernő Polics József   
 címzetes főjegyző polgármester  



Indoklás 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (II….) önkormányzati 

rendeletéhez 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet személyi és időbeli hatályát rögzíti. 
 
 

2. §-hoz 
A tiszteletdíjak összegét határozza meg a szakasz, hangsúlyozva, hogy az alapdíjon felüli 
kiegészítő díjazások több bizottsági tagság, illetve bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén is 
csak egyszeresen illetik meg a képviselőt. 
 

3. §-hoz 
Az Mötv.-ben foglalt lehetőség szerinti tiszteletdíj mérséklés részletszabályait tartalmazza a 
szakasz. 
 

4. §-hoz 
 
A képviselők törvényben szabályozottak szerinti költségtérítésének, valamint az internet- és 
mobiltelefon-használat részletszabályait rögzíti a szakasz. 
 

5. §-hoz 
 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés. 
 
 
Komló, 2015. február 5. 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

 
 
 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (II….) önkormányzati 

rendeletéhez 
 

 
 

1. Társadalmi hatások 
 
Közvetlen társadalmi hatása nincs. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A költségvetés tervezése során a fedezetet biztosítani kell. 
 
3. Környezeti hatások 
 
Közvetlen környezeti hatása nincs.   
 
4. Egészségügyi hatások 
 
Közvetlen egészségügyi hatása nincs.   
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
Többlet adminisztratív terhe nem jelentős. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény ad felhatalmazást a rendelet 
megalkotására, a képviselő-testületének lehetőségeként a jogalkotásra. A jogalkotás 
elmaradásának szankciója nincs. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre 
állnak, a pénzügyi feltételeket a képviselő-testület a költségvetési rendelet vonatkozó tételeinek 
jóváhagyásával biztosítja. 

 


