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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló, többször módosított 43/2003. (IX.01.) számú
rendeletének (a továbbiakban: R) módosítása több szempontból is szükséges.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 35. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati
képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
A 35. § (3) bekezdése értelmében 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.
A 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak,
továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 2003-ban megalkotott rendeletét már több alkalommal
módosította, így célszerűnek látom a rendelet hatályon kívül helyezését és a fenti paragrafusok
figyelembevételével egy új rendelet megalkotását.

A leírtak alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Rendeletalkotási javaslat
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló …/2019. (……) önkormányzati
rendeletét.

Budapest, 2019. október 21.

Horváth Tamás s.k.
polgármester
Az előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: Rendelettervezet
2. számú melléklet: Indokolás
3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálat
- 2/2-

1. számú melléklet

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának
…./2019. (……) számú rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről és egyéb juttatásairól
Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1)
bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők (a továbbiakban:
képviselő), a bizottságok elnökei, tagjai és a tanácsnok(ok) részére megállapítandó tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a képviselőre, a bizottságok elnökeire és tagjaira, nem képviselő tagjaira,
valamint a tanácsnokra (tanácsnokokra).
2. §
(1)
A Képviselő-testület a képviselő havi tiszteletdíját a Kttv. 132. §-a szerint megállapított
illetményalap 4-es szorzatával állapítja meg.
(2)
Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíját az alapdíjon felül – több bizottsági tagság
esetén is – az alapdíj 45 %-ával kell megnövelni havonta.
(3)
A Bizottság elnökének, a tanácsnoknak (tanácsnokoknak) a tiszteletdíját az alapdíjon felül
– több tisztség esetén is – az alapdíj 90 %-ával kell megnövelni havonta.
(4)

A bizottság nem képviselő tagjának a havi tiszteletdíja az alapdíj 38 %-a.
3. §

(1)
Képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából, továbbá a
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
(2)
A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
4. §
(1)
A 2. §-ban felsorolt járandóságokat havonként göngyölítve a Polgármesteri Hivatal számolja
el, és gondoskodik a kifizetésről.
(2)
A kifizetés napja minden hó 9. napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti, vagy heti
pihenőnapra esne, akkor az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

(3)
A 3. §-ban meghatározott költségtérítés kifizetésének a polgármesteri engedély megadásától
számított 8 napon belül meg kell történni.

5. §
(1) A járandóság elszámolását vita esetén a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ellenőrzi.
(2)
Ha a képviselő a képviselő-testületi ülés határozatai meghozatalának több mint 10 %-ánál
távol maradt vagy nem szavazott, úgy a 2. § alapján fizetendő összeget a szavazások 10 %-a feletti
döntéshozatalban való részvételi arányra kell csökkenteni. A szavazáson való részvétel tényét a
szavazógéppel rögzíteni kell.
(3)
Ha a bizottság képviselő tagja a bizottsági ülésen nem vesz részt, a 2.§ alapján fizetendő
összeget a hiányzások száma alapján alkalmanként 5000 Ft-tal csökkenteni kell.
(4)
Ha a bizottság nem képviselő tagja a bizottsági ülésen nem vesz részt a 2. § alapján fizetendő
összeget a hiányzások száma alapján alkalmanként 5000 Ft-tal csökkenteni kell.
(5)
A (2) – (4) bekezdések alapján levont összegek együttesen nem haladhatják meg a 2. §
alapján fizetendő összeg 25 %-át.
(6)
A (2) – (4) bekezdések rendelkezéseit kizárólag csak a Képviselő-testület rendes ülései,
illetve a bizottságok bizottsági ügyrendben meghatározott rendes ülései esetén kell alkalmazni.
(7)
A (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit a Képviselő-testület kizárólag a kötelezettségeit megszegő
képviselővel szemben érvényesíti.
6. §

(1) Az Önkormányzat a képviselőknek természetbeni juttatásként a kerület közigazgatási területén
a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet biztosít.
(2) Az önkormányzati képviselőt képviselői feladatainak ellátása érdekében 1 db mobiltelefon és az
Önkormányzat útján történő mobiltelefon-használat és mobilinternet-hozzáférés illeti meg.
A mobiltelefon használata során maximum havi 15.000.- Ft kerül elismerésre, az ezt meghaladó
valamint a 15.000.- Ft alatti telefonköltség összegének 20%-a a képviselő részére továbbszámlázásra
kerül, melyet a képviselő köteles megtéríteni.
(3) Az önkormányzati képviselők számára – képviselő-testületi tagságuk idejére – az Önkormányzat
egy darab, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező notebook ingyenes használatát biztosítja. A
notebook átvétele nem kötelező, annak használatáról minden képviselő maga dönt. A notebookot
a képviselő a megválasztását követő három hónapon belül veheti át.
A notebookot a képviselő a képviselő-testületi tagsága ideje alatt köteles gondosan kezelni,
megőrizni, majd képviselő-testületi tagsága megszűnését követő 15 napon belül visszaszolgáltatni.

Amennyiben a képviselőnek a képviselő-testületi tagsága több cikluson keresztül megmarad, a
notebook cseréjét ötévente kérheti. Amennyiben a notebook legalább öt éven keresztül a képviselő
használatában volt, kérheti annak számára történő eladását.
A notebook gondatlan használatából, elvesztéséből eredő kárért a képviselő kártérítési felelősséggel
tartozik.
A notebook használatához szükséges szoftverek megvásárlásáról és feltelepítéséről az
Önkormányzat gondoskodik. A notebook helytelen használatából eredő szoftver-hibák
kijavításáról az azt használó képviselő költségére az Önkormányzat gondoskodik.

7. §
Értelmező rendelkezések:
1.) Kötelezettségszegés esetei:
-

a képviselő – testületi ülés döntéshozatalánál a képviselő igazolatlanul történő
távolmaradása,
a képviselő bizottsági tag bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása,
a bizottság nem képviselő tagjának a bizottsági ülésen való igazolatlan távolmaradása.

2.) Az igazolt távolmaradás dokumentumai:
-

betegség esetében kizárólag orvosi igazolás,
hivatalos önkormányzati feladat ellátás esetében a polgármester igazolása.

8. §

E rendelet 2019. …………. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a 43/2003. (IX.1.) számú,
33/2005.(VIII.31.) számú, 28/2006.(IX.4.) számú, 36/2010.(X.15.) számú és a 17/2014.(X..22.)
számú rendelet hatályát veszti.
Budapest, 2019. ……………….

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

Horváth Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetésre került:
2019. ………………………..

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

2. számú melléklet
INDOKOLÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló
…/2019. (… . … .) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
A jogi szabályozás szükségességét alátámasztó szakmai okok és célok:
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati képviselőknek, a
bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
A rendelet megalkotása során a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)
és annak végrehajtási rendelete, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
rendelkezései az irányadóak. A Jat. 3. §-a értelmében az alacsonyabb szintű jogszabály nem
ismételheti meg a magasabb szintű jogszabály szövegét.
Az új rendelet megalkotásának célja, hogy a 2003-ban megalkotott és azóta több alkalommal
módosított rendelet helyett a számtalan, újbóli módosítás kiküszöbölése érdekében a már korábbi
módosításokat is magába foglaló új egységes rendelet kerüljön megalkotásra.
A jogi szabályozás várható hatásai:
A szabályozással az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak a tiszteletdíja, valamint természetbeni juttatásának megállapítása szükséges.
A rendelet megalkotása európai uniós jogot nem érint.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelettervezet 1. §-a a rendelet hatályáról rendelkezik.
2. §-hoz
A havi tiszteletdíj megállapításának módjáról rendelkezik.
3. §-hoz
A rendelettervezet ezen szakasza a képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges
költségei megtérítéséről rendelkezik.
4. §-hoz
A rendelettervezet ezen szakasza a rendelettervezet 2-3. §-ában meghatározott járandóságok
kifizetésének időpontjáról rendelkezik.
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5. §-hoz
A rendelettervezet ezen szakasza a járandóság elszámolásáról rendelkezik.
6. §-hoz
A rendelettervezet ezen szakasza a képviselőknek nyújtható természetbeni juttatásról rendelkezik.
7. §-hoz
Az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
8. §-hoz
A rendelettervezet ezen szakasza rögzíti a rendelettervezet hatálybalépésének napját. A
rendelettervezet a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a képviselő-testület jelenleg
hatályos önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
önkormányzati rendeletet, valamint rendelkezik a korábbi rendelet-módosítások hatályon kívül
helyezéséről.
Jogszabály-előkészítő nyilatkozat:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó
indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja
alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem
kimutatható. Nem javaslom az indokolás közzétételét.
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3. számú melléklet
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján 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.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségügyi 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.
A fentiek alapján vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását:
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.
A rendelettervezet gazdasági és költségvetési hatása: A mindenkori költségvetésben a fedezet
rendelkezésre áll.
ab) környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotását az Mötv. rendelkezései teszik szükségessé.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak,
többletfeltételeket nem igényel.
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