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Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzati képviselők díjazását Jelenleg Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzati képvise tűk tiszt ete;dQáról és köttségtérítéséröl szóló 9!] 995 (IlL
7.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A Fenti önkormányzati rendelet meglehetősen elavult. már csak azért ig, mert a rendeletet
megalapozó jogszabályok - így a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tön’énv,
vakun int ci polgármesteri tisztség ellátc’Lvának egyes kérdéseiről és ci: önkormányzati képviselők
tiszteletd(járó! szóló 1994. évi LXIV. tön’énv - időközben hatályukat vesztették.

A helyi önkormányzati képviselők dijazására vonatkozó alapvető szabályokat Jelenleg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
AÍőti.) 35. * (l)-(2)-(3) bekezdései határozzák meg az alábbiak szerint:

(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek. a bizottsági elnöknek. a
bizottság tagjának. a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni j uttatást ál lapíthat meg.
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy
tagja. számára magasabb összegű tiszteletdíj is megálLapítható. Az önkormányzati
képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat kötelező Feladatai ellátását.

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a
képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével
összeüiggö, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A
képviselői költségek kifzetését a polgármester engedélyezi.
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(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja ás egyéb juttatása közérdekből nyilvános
adat.

A felhivott jogszabályi rendelkezésekböl következik. hogy az Mötv. 35. (2) bekezdése
értelmében az önkormányzati képviselő tanácsnok. önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja,
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. A tiszteletdíj megállapítása nem
kötelező. azonban a megállapításának feltétele, hogy a megállapított tiszteletdij nem
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A tiszteletdíj mértékével
kapcsolatban egyéb törvényi előírás nincsen. a képviselőtestület a tiszteletdij összegét saját
maga határozza meg rendeletében.

Ennek során célszerű tekintettel lenni arra. hogy a képviselői tiszteletdíj ne érje el az
alpolgármester tiszteletdiját. továbbá érdemes differenciálni arra tekintettel is, hogy a képviselő
egyúttal bizottsági tag, elnök-e avagy sem.

A jogszabályi környezet alapvető változásaira tekintettel szükséges a 9/1995. (IlL 7.)
önkormányzati rendelet 5/1995. (II. 23.) hatályon kívül helyezése, és Új rendelet megalkotása.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

_/2019. ._J
önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testüLete Magyarország helyi őnkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. * (4) bekezdésJ,) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint Magyarország Alaptön’énye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület tagjaira - a polgármester ás az
alpolgármesterek kivételével - valamint a képviselő-testület bizottságainak nem helyi
önkormányzati képviselö tagjaira és a tanácsnokra.

2. A tiszteletdíj összege

2. () A képviselő-testület tagjainak havi tiszteletdíja (a továbbiakban: képviselői alapdzj)
bruttó 70.000 forint.

(2) A bizottsági tagok tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén a képviselői alapdíj 60%-ának
megfelelő összeg.

(3) A bizottsági tagok tiszteletdíja több bizottsági tagság esetén a képviselői alapdíj 100%-ának
megfelelő összeg.
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(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja a képviselői alapdíj 90%-ának megfelelő összeg.

(5) A tanácsnok tiszteletdíja a képviselői alapdíj 90%-ának megUclelő összeg.

(6) A tiszteletdíj a jogosultakat jogcímenként illeti meg azzal, hogy a (3) bekezdés szerinti
tiszteletdíj kettőnél több bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg a képviselői alapdíj 100%-
át.

(7) A tiszteletdíjat havonta utólag kell folyósitani.

3. Az igazolatlan távollét jogkövetkezménye

3. (1) Ha a képviselő-testiflet vagy a bizottság tagja két egymást kővető ülésén önhibájából
nem vesz részt. a képviselő-testület az e rendelet 2. *-a szerinti tiszteletdijat 30 %-kal csökkenti,
maximum 2 hónap időtartamra. Az erre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a
képviselő-testület soron következő ülésére.

(2) Igazolt távollétnek minősülnek az önkormányzat szervezeti és működési szabálvzatáról
szóló rendeletében meghatározott esetek.

(3) A képviselő-testületi, bizottsági ülések jelenléti ívei alapján a Polgármesteri Hivatal havonta
kimutatást készít.

4. Záró rendelkezések

4. (1) E rendelet 2019. november I. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépése napjától hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséröl szóló 9/1995.
(Ill. 7.) önkormányzati rendelete.

B ék é s, 2019

Kálmán Tibor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019.

_____________

hó

____.

napján.

Támok Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.
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1. A tervezett jogszabály társadalmi. gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi. gazdasági, vagy jelentős költségvetési
hatása nincs.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A Rendelet megalkotásával összhangba kerül a helyi szabályozás a hatályos jogi környezettel.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi. szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

Az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály-tervezet jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 15. -a szerinű általános indokolását is képezi.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséröl szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezet 1. 9-ához: A rendelet személyi hatályáról rendelkezik.

A rendelet-tervezet 2. -ához: A tiszteletdíj mértékét határozza meg.

A rendelet-tervezet 3. ‘-ához: A távollét igazolásával kapcsolatos követelményeket és az
igazolatlan távollét jogkövetkezményeit határozza meg.

A rendelet-tervezet 4. 9-ához: A rendelet hatályba lépéséről és a korábbi rendelet hatályon
kívül helyezéséről rendelkezik.

Békés, 2019. október 25.

Kálmán Tibor
I polizármester

Jogi ellenjegyzö

Pénzügyi ellenjegyző
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