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Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásának 
megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselők! 
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és a települési képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvényt 2014. október 12. napjától hatályon kívül helyezték. E jogszabály 
részletesen szabályozta a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja, 
juttatásai megállapításának szabályait az elmúlt évek során. 
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíját, juttatásait jelenleg a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§-a szabályozza. 
A jogszabály a tiszteletdíjak adható mértékét – a korábbi szabályozással ellentétben – nem 
határozza meg, nem állapít meg maximális összeget. A tiszteletdíjakról történő döntést a 
képviselő-testületekre bízza oly módon, hogy azok megállapítása nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 
Az előző önkormányzati ciklus során a települési képviselők tiszteletdíja havi bruttó 14.000 Ft 
volt, a települési képviselők bizottsági munkájukért külön tiszteletdíjat nem kaptak. 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete a fenti összegű tiszteletdíjra tartalmaz 
fedezetet. 
A rendelet megalkotására, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére tehát a 
jogszabályváltozások miatt van szükség, az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet a jelenleg 
hatályoshoz képest lényegi változásokat nem tartalmaz. 
 
 
Tervezet: 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…… önkormányzati rendelete 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 
 

Szőc Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1 § Az önkormányzati képviselőt (továbbiakban: képviselő) megválasztása időpontjától 
megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 
 
2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 18.000 Ft. 
(2) A bizottság elnöke és a bizottság képviselő tagjai bizottsági tevékenységükért külön 
tiszteletdíjban nem részesülnek. 
(3) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek kifizetéséről a 
jegyző Szőc Község Önkormányzata költségvetésének terhére gondoskodik. 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Szőc Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szőc Község 
Önkormányzata képviselő-testületének a képviselői tiszteletdíjakról és költségtérítéséről szóló 
8/2010. (XII.15.) számú Önkormányzati rendelete. 

 
   Németh Balázs     Lovasi Erika 
    polgármester               jegyző 
 

 
 
 

INDOKOLÁS 
 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelettervezethez 
 
Az 1. § rögzíti, hogy a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek tiszteletdíjat állapít meg. 
A 2. § a tiszteletdíj összegét, a tiszteletdíj kifizetésének rendjét határozza meg. 
A 3. § a hatálybalépést, és a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését 
rögzíti. 
 
 

Szőc Község Önkormányzatának 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletének  

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATA 

 
I. 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
(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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  
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II. 
 
Szőc Község Önkormányzatának az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelettervezetében (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 tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezetnek gazdasági hatása nincs, a tiszteletdíj fedezete a 2014. évi költségvetésben 
betervezésre került. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket – a korábbiakkal azonos szabályozás miatt - nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
 
A rendelet megalkotásának lehetőségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 35.§-a biztosítja, mely szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, 
a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
 
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 és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet megalkotását! 
 
 
Nyirád, 2014. december 5. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 


