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Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal 2011. évi ellenőrzési tervének kiemelt feladatát képezte a
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendeletek
átfogó törvényességi ellenőrzése. A vizsgálat eredményeként kiderült, hogy sok Békés megyében
található önkormányzat esetében vannak törvényességi problémák a rendelettel, így
önkormányzatunk esetében is.
Fentiek alapján, a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt Békés
Város Képviselő-testületéhez az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdésében, és
3/A. §-ában foglaltakkal kapcsolatban.
A törvényességi kifogás indokai:
1. Az Ör. 3. § (2) bekezdése a következőket tartalmazza:
„3. § (2) A polgármester az ülésről történt igazolatlan távolmaradás arányában a
tiszteletdíjat a hiányzás arányának százalékában csökkentheti.”
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 17. § (2) bekezdése
kimondja, hogy a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított
tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg
természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés
esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható. Az Ör-ben alkalmazott
szabályozási mód nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a tiszteletdíj a törvényben
meghatározott maximum 25 %-nál nagyobb mértékben kerüljön csökkentésre, amely a Pttv.
hivatkozott rendelkezésébe ütközik. Javasoljuk, hogy ez a bekezdés az alábbiak szerint
kerüljön módosításra:
„3. § (2) Ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület két egymást követő ülésén
önhibájából nem vesz részt, a képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal,
maximum 12 hónap időtartamra csökkentheti. A csökkentésre bármely képviselő javaslatot
tehet. A javaslatot az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság soron
következő ülésén köteles megtárgyalni, és azt javaslatával ellátva – érdemi döntés céljából –
a képviselő-testület következő ülésére előterjeszti.”

2. Az Ör. 3/A. §-a a következő:
„3/A. § A képviselőnek a Ptv. 18. §-ában foglalt igazolt, szükséges költségek megtérítésére amennyiben az a képviselők, bizottsági tagok hivatalos, ideiglenes külföldi kiküldetése során
merül fel - az alábbiak szerint kerül sor:
a.) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeiket a vonatkozó jogszabályok szerint
számolhatják el.
b.) Az elszámolásos devizaellátmány a napidíj és a szállásköltség összegét foglalja
magában. Szállásköltséget számla alapján lehet elszámolni.
c.) Az elszámolásos devizaellátmányban részesülők napidíjának mértéke egységesen 50
Euro.
d.) A teljes napidíj 8 órát elérő kint-tartózkodás esetében jár. A napidíj 50 %-a jár a 4 órát
meghaladó, külföldön eltöltött időre. A kint-tartózkodás időtartamát határátlépéstőlhatárátlépésig kell számítani.
e.) A kiküldetést teljesítőket valuta-előleg illeti meg az előre nem látható költségek
fedezetére is, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
f.) A külföldi kiküldetést teljesítőket - ha az utazásra nem hivatali járművel kerül sor elszámolás alapján járműhasználati költség illeti meg, a vonatkozó jogszabályok szerint.
g.) A kiküldetést teljesítőket megilleti a felmerült és indokolt egyéb kiadásainak megtérítése
is, számla alapján.
h.) A kiküldetést követően, a hazatéréstől számított nyolc napon belül el kell számolni az
előzetesen felvett összegekkel.
i.) A külföldi kiküldetéseket a polgármester engedélyezi.”
Az Ör. fent idézett rendelkezései lehetővé teszik valuta-előleg, napidíj igénybevételét,
illetve a 3/A. § i) pontja alapján a külföldi kiküldetéseket a polgármester engedélyezi. A
Pttv. 18. § (1) bekezdése így rendelkezik:
„18. § (1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a
képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A
képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.”
Ennek alapján valuta-előleg igénybevételére valamint napidíj kifizetésére nincs
lehetőség, továbbá kizárólag a képviselő-testület bízhatja meg a képviselőt képviselettel,
illetve adhat neki megbízást valamely tevékenység ellátására, így az Ör. 3/A. §-a nem felel
meg a törvény által előírt követelményeknek.
Javasoljuk az Ör. 3/A. §-ának hatályon kívül helyezését, mert a polgármesteri, illetve
képviselői költségtérítés igénybevételének módját a Pttv. 18. §-a kimerítően szabályozza, és
ezen szabályok megfelelően alkalmazhatóak arra az esetkörre, melyet az Ör. hatályos
szövege szabályozni próbál, azaz a képviselő-testület polgármester vagy képviselők általi
külföldi képviseletére is.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 99. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért
felelős szerv a törvényességi ellenőrzés körében - határidő tűzésével - felhívja az érintettet a
törvénysértés megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a
megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervet tájékoztatni. A Békés Megyei
Kormányhivatal határidőül 2011. szeptember 30-át tűzte ki.
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Ha a megadott határidőn belül intézkedés nem történik, a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a törvénysértő
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését.
Fentiek alapján tisztelettel kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Békés, 2011. augusztus 19.
Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyző
.....................................
Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/….. (…. ….)
önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL
szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban
Ptv.) 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a következőket rendeli el:
1. §
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 3. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) Ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület két egymást követő ülésén önhibájából
nem vesz részt, a képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12
hónap időtartamra csökkentheti. A csökkentésre bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatot az
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén köteles
megtárgyalni, és azt javaslatával ellátva – érdemi döntés céljából – a képviselő-testület következő
ülésére előterjeszti.”
2. §
(1) E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a R. 3/A. §-a.
Békés, 2011. augusztus 25.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. augusztus …-én

Tárnok Lászlóné
jegyző
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