Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére
Tárgy: Települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről
szóló 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési képviselők tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./ 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján rendeletet
kell alkotni. A rendelet alkotásra vonatkozó felhatalmazást adja még a Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése.
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az önkormányzati
képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak a rendeletében
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
A tiszteletdíj és természetbeni juttatás megállapítása tehát nem kötelező, de azokat
megállapítani csak rendeletben lehet.
A rendeletet a képviselő-testületnek az Mötv. 43. § (3) bekezdésének figyelembevételével:
- az alakuló, vagy
- az azt követő ülésen
kell meghoznia. (A hivatkozott rész utal a bizottságok tagjai tiszteletdíjának megállapítási
kötelezettségéről. A bizottsági tagok tiszteletdíját azonban rendeletben kell rögzíteni.)
A rendelet hatálya
A rendelet személyi hatályát a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás tartalmazza, hiszen
az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja, valamint a 35. § (1) bekezdése szerint a rendeletnek ki
kell terjednie:
- az önkormányzati képviselő,
- a bizottság elnökének és tagnak, továbbá
- a tanácsnoknak
a tiszteletdíjára és természetbeni juttatására.
A rendelet tekintetében fontos kiemelni azt, hogy a rendelet nem vonatkozik a polgármesterre
és az alpolgármesterre, alpolgármesterekre. Az Ő juttatásukat a képviselő-testület határozattal
állapítja meg az Mötv.-ben meghatározott keretek között.
A tiszteletdíj
A képviselő tiszteletdíja
A képviselő-testület a képviselő részére a megválasztásának időpontjától a megbízatása
megszűnéséig állapít meg tiszteletdíjat.
A tiszteletdíj, alapdíj minden képviselő számára egyenlő.

A tiszteletdíj mértékére vonatkozó központi szabályozás nincs. A tiszteletdíj megállapításakor
az Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni, amely kimondja, hogy az
önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
A képviselői tiszteletdíjak megállapításánál - az önkormányzat pénzügyi helyzete mellett figyelembe kell venni
- a képviselő-testületi ülések számát, az ülések időtartamát, a képviselők által ellátott
egyéb feladatokat,
- a polgármester, alpolgármester részére megállapított illetmény, illetve tiszteletdíj
mértékét.
A természetbeni juttatások
A képviselő-testület e rendeletével a képviselőnek természetbeni juttatást állapíthat meg.
A természetbeni jutatás körére vonatkozó központi jogszabályi előírás nincs.
A rendelet-tervezet természetbeni juttatásként az önkormányzati fenntartású:
- kulturális,
- közművelődési,
- muzeális
intézmények által nyújtott szolgáltatások ingyenes igénybevételét tartalmazza.
Az igénybevétel kiterjed a kiállításokra, előadásokra, egyéb kulturális rendezvényekre.
A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás mérséklése és megvonása
A képviselő, bizottsági tag, tanácsnok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásának
mérséklésére, illetve megvonására vonatkozó szabályokat az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatában kell rendezni az Mötv. 33. §-a alapján.
A rendelet így csak azt tartalmazza, hogy milyen feladatokat kell ellátni a jegyzőnek akkor, ha
a testület valamely képviselő, illetve bizottság tagja, elnöke vonatkozásában tiszteletdíj
mérséklésről, vagy megvonásról dönt.
A költségtérítés
Az Mötv. 35. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselőnek a képviselő-testület
képviseletében továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő,
általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg lehet téríteni.
A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
A rendelet tervezet az egyes fogalmak értelmezését adja meg, és segíti ezzel a polgármester
költségtérítés kifizetésére vonatkozó engedélyezési tevékenységét.
Az előterjesztés és indokolás alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet
tárgyalja meg.
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a települési képviselők tiszteletdíjáról,
természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről
Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 35. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a
települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendeletet alkalmazni kell az önkormányzat
a) települési képviselőire,
b) képviselő-testülete bizottságának tagjaira és elnökére.
(2) A rendeletet nem lehet alkalmazni az önkormányzat polgármesterére, alpolgármesterére.

2. A tiszteletdíjak
2. § A képviselői tiszteletdíj, alapdíj összege ………… Ft.
3. § A képviselő-testület a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának alapdíjat növelő
tiszteletdíjat nem állapít meg.

3. A természetbeni juttatások
4. § A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának természetbeni juttatást nem állapít meg.
5. § (1) A képviselők jogosultak a munkájukhoz szükséges szakmai információkhoz,
jogszabályokhoz való hozzáféréshez.
(2) A képviselők az (1) bekezdés szerinti hozzáférési joggal az önkormányzati hivatal nyitva
tartási idején belül élhetnek.
4. A tiszteletdíj mérséklése és megvonása
6. § A tiszteletdíj mérséklésének, megvonásának szabályait az Mötv. 33. §-a alapján az
önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló rendelete tartalmazza.

5. A költségtérítés
7. § (1) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek jogosultak.
(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselő-testület képviseletében, illetve a
polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni
a) amely tevékenység ellátására a képviselő-testület, a polgármester vagy a bizottság írásban
vagy jegyzőkönyvbe foglalva megbízza, valamint azt,
b) amelyet utólag a polgármester ilyen tevékenységnek minősít.
(3) A képviselő számára csak Alsószölnök Község Önkormányzata nevére szóló számlával
igazolt költség téríthető meg. Számlával igazolt költségnek azt a költséget kell tekinteni,
melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. Az utazási
költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével igazolható.
(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt a költséget kell
tekinteni, amely a feladat- és tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges és melynek
képviselő általi viselése indokolt.
8. § A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, utalványozza a bemutatott
számlák és a 7. §-ban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését követően.
6. Egyéb rendelkezések
9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. október 13-tól kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti Alsószölnök Község Önkormányzata települési képviselők
költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete.
Alsószölnök, 2019. november 26.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

Záradék:
A rendeletet kihirdetése …………….. megtörtént.
Alsószölnök, 2019. ……………..
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indokolás, véleményeztetés
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: a megállapított tiszteletdíj és költségtérítés mértékétől
függően változhat, de összességében nem jelentős,
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- az adminisztratív hatás minimális.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet a
rendeletalkotás elmulasztása miatt.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indokolás
A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló
rendelet megalkotásának céljai a következők:
- eleget tegyen a törvényi kötelezésnek,
- meghatározza a képviselők, bizottsági tagok, elnökök tiszteletdíj, természetbeni
juttatás és költségtérítés feltételeit.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési
vonatkozása.
3. Véleményeztetés
Kötelező véleményeztetési kötelezettség nincs.
Alsószölnök, 2019. november 15.
Monek Zsolt sk.
polgármester
Előterjesztést készítette:
Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

