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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2019. október 22-i nyilvános alakuló ülésére 

 
 

 
Tárgy:  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 

elfogadása 
 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 dr. Németh Mária Anita jegyző  
  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tisztviselők 
díjázásáról szóló 19/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletét a 2014. október 21-i 
nyilvános alakuló ülésén fogadta el. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a képviselő-
testületnek arra, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a 
bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és 
természetbeni juttatást. 
 
A Mötv. nem tartalmaz szabályozást a tiszteletdíj mértékére, megállapításának 
módjára vonatkozóan, csupán annyi rendelkezést tartalmaz, hogy a megállapított 
tiszteletdíj nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet megalkotásával a képviselői tiszteletdíjak 
emelésére teszek javaslatot. A tiszteletdíjak emelésére az 5 évvel ezelőtti alakuló ülésen 
nem került sor, csekély mértékű emelés a vonatkozó önkormányzati rendelet 2017. 
március 1-jén hatályba lépő módosításával történt. Az önkormányzati képviselők, a 
bizottságok tagjai és elnökei a város érdekében felelősségteljes munkát végeznek, 
döntenek a város jövőjét, fejlődésének irányvonalát illetően, iránymutatást adnak a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatban, döntenek 
továbbá támogatások elosztásáról, és önkormányzati hatósági ügyekben egyaránt. 
Munkájuk jelentőségét megfelelő mértékű tiszteletdíj-emeléssel javaslom elismerni. 
 
Az önkormányzati képviselőknek, bizottsági tagoknak nemcsak joga, de kötelessége 
is részt venni a bizottsági és képviselő-testületi üléseken. Az SZMSZ szabályozza, 
hogy kinél és milyen határidőn belül kell bejelenteni előzetesen az ülésről való 
távolmaradást, továbbá azt, hogy igazolatlan távolmaradás esetén a képviselő vagy a 
bizottsági tag tiszteletdíja csökkentésre kerül. Az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezet utalást tartalmaz az igazolatlan hiányzással kapcsolatos 
részletszabályokra, melyek fent írtak szerint az SZMSZ-ben találhatóak meg. 
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Új rendelkezés a jelenleg hatályban levő rendelet előírásaihoz képest, hogy a 
képviselő, illetve bizottsági tag lemondhat tiszteletdíjáról vagy annak egy részéről. A 
lemondásnak tartalmaznia kell a lemondás mértékét, időtartamát. Meg kell továbbá 
jelölni azt a közérdekű célt vagy közérdekű tevékenységet ellátó szervezetet, 
alapítványt, melynek javára az érintett tiszteletdíjáról le kíván mondani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja, és _/2019. (_._) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 

Tapolca, 2019. október 16. 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
____/2019. (__.__) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

(Tervezet) 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143.  § 
(4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 35. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 

Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, a 
tanácsnokot, valamint a bizottság tagját megválasztása időpontjától megbízatása 
megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 
 
 

2. § 
 

 
(1)A képviselő havi tiszteletdíja: bruttó        ,-  Ft 
(2) A bizottság elnökének, valamint a tanácsnoknak a havi tiszteletdíja: bruttó     ,- Ft. 
(3) A képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja: bruttó ,- Ft. 
(4) A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja: bruttó ,- Ft. 
(5) A tiszteletdíj csak egy jogcímen fizethető ki. A tiszteletdíjakat a tárgyhónapot 
követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. A kifizetéséről a jegyző Tapolca Város 
Önkormányzata költségvetésének terhére a Pénzügyi Iroda útján gondoskodik. 
(6) A bizottsági elnök vagy tanácsnok e minőségében abban az esetben is csak egy 
tiszteletdíjra jogosult, ha két vagy több bizottságnak is tagja. 
 

3. § 
 

(1) A képviselőnek az ülésen való részvétellel kapcsolatban keletkezett munkabér-
kiesésének megtérítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés g) pontja irányadó azzal, 
hogy a megtérítésre vonatkozó egyedi igény kifizetéséről – a jegyző által kiállított 
igazolás és azon alapuló munkáltatói kimutatás alapján – a polgármester dönt. 
(2) A képviselő a képviselő-testület képviseletében vagy a polgármester megbízásából 
végzett tevékenységével összefüggő költsége megtérítésére a Mötv. 35. § (3) bekezdése 
irányadó azzal, hogy a költség kifizetését a polgármesternél annak felmerülésétől 
számított öt munkanapon belül kell kezdeményezni. 
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4. § 
 

(1) Az 1. §-ban meghatározott személy tiszteletdíjáról a polgármesterhez benyújtott, 
az 1. melléklet szerinti írásbeli nyilatkozat alapján lemondhat.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a 
kedvezményezett pontos adatait, valamint a lemondás időtartamát. 
 

5. § 
 

(1) A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2019.(VI.3) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 34/A. §-ában 
foglaltak szerint a tiszteletdíj csökkenthető vagy megvonható. Ismételt 
kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. 
 
(2) Az ülésről való távollét nyilvántartása a jelenléti ív alapján történik. A jelenléti ívre 
a távollét okát, engedélyezését (utólagos jóváhagyását) fel kell tüntetni.  

 
6. § 

 
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (X.22.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 

 
Tapolca, 2019. október 22. 
 
 
 

     Dobó Zoltán     dr. Németh Mária Anita 
     polgármester                                                                     jegyző 
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1. melléklet a _/2019. (X._) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott ……………………………………………önkormányzati képviselő/bizottsági 

tag nyilatkozom, hogy ………. év …………………………………hónapra járó 

tiszteletdíjamról lemondok. 

 

A lemondásom eredményeképpen keletkező forrást az alábbiak szerint ajánlom fel:  

Név: ………………………………………………. 

Cím: ………………………………………………. 

Adószám: ………………………………………………. 

Képviselő neve: ……………………………………………….. 

Pénzintézet neve: ……………………………………………….. 

Bankszámlaszám: ……………………………………………….. 
részére 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  

 
 
Tapolca, 201...  év ……………………….hó …. nap  
 
 
       

 …………………………………………… 
 aláírás 
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HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
17. § (1) A jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a 
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai –a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A Tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, hogy az átstrukturált, megemelt 
létszámú bizottsági rendszer hatékonyabb munkát fog végezni, ezáltal elősegítve a város 
fejlődését, gyarapodását. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív többletterhet nem okoz. 
 
b)  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Az újonnan megalakult képviselő-testületnek az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja ad 
felhatalmazást arra, hogy rendeletet alkosson a képviselők tiszteletdíja tárgyában. A tervezet 
elfogadásának elmaradása esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv az Mötv. 134. § 
(1) bekezdése alapján törvényességi felhívással élhet. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételek biztosítását nem igényli. A megemelt tiszteletdíjak a korábbihoz 
képest magasabb összegű önkormányzati költségvetési forrás biztosítását igénylik. 


