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Előterjesztés 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, költségtérítésének 
felülvizsgálatáról  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának, költségtérítésének részletszabályait 
jelenleg Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 
feltételek biztosításáról szóló Biatorbágy Nagyközség 7/1995. (04.01.) Ör. számú rendelete (Rendelet) 
rendezi. 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szól 1994. évi LXIV. tv. (Törvény) felhatalmazása alapján 
alkotta meg a Rendeletet. A Törvény 2014. október 12-én, az önkormányzati választások napján 
hatályát vesztette. E témakört jelenleg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (Mötv) 35.§ és 43.§-ai rendezik. 

Az Mötv. vonatkozó paragrafusai ellentétben a Törvénnyel, nem írnak elő részlet szabályokat a 
tiszteletdíj, illetve a költségtérítés meghatározására. Tekintettel azonban arra, hogy a Törvény hatályát 
vesztette, e tárgykörben az Mötv. felhatalmazása alapján kell az új rendeletet megalkotni. 

A tiszteletdíj tekintetében a régi és az új törvényi szabályozás között az alapvető különbség, hogy a 
korábbi szabályok a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv-ben (Kttv.) meghatározott 
illetményalapot alapul véve az adott település lakosságszámához igazodva határozott meg 
szorzószámokat. Az új törvényi szabályozás ezzel szemben rendkívül szűkszavúan fogalmaz, 
miszerint: Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti 
az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.  

Tekintettel arra, hogy az Mötv. a részletszabályok megalkotására iránymutatást nem tartalmaz, a 
korábbi szabályozást is célszerű, az új rendelet megalkotásánál figyelembe venni.  

Fentiek alapján az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok 
tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről szóló rendelet tervezetét a hivatal 
összeállította, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztésben foglaltak alapján, kérem a 
mellékelt rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. 

Biatorbágy, 2014. november 07. 

Tisztelettel: 

Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

Mellékletek: 
- a régi, 7/1995. (04.01.) Ör. számú rendelet  
- az új, az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati 

képviselők költségtérítéséről szóló rendelettervezet 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 
…./2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint 
tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

Tiszteletdíj 

1.§. (1) A képviselő-testület tagjai a testületi üléseken végzett munkáért havi 
75.200- Ft tiszteletdíjra (továbbiakban: alapdíj) jogosultak.  
(2) A bizottságok tagjai a bizottsági munkáért, havi 33.840- Ft tiszteletdíjra 
jogosultak. 
(3) A bizottságok elnökei, valamint a tanácsnok a (2) bekezdésben foglaltakkal 
szemben, 56.400- Ft tiszteletdíjra jogosultak.  

(4) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több 
bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-ával növekszik.  

(5) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül – több 
tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 90 %-ával megnövekszik. 

2.§ Az alapdíjra és az 1.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjakra 
vonatkozó szabályok a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester) nem 
terjednek ki, díjazásukról a képviselő-testület külön rendelkezik. 

Költségtérítés 

3.§ A képviselő költségtérítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 35.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően 
alkalmazni kell.  

Vegyes- és záró rendelkezések 

4.§ (1) A tárgyévre járó alapdíj és a 1.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
tiszteletdíjak felvételére és kifizetésére csak a tárgyév december 31-ig van lehetőség. 

(2) Az alapdíj és a 1.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjak mértékét a 
képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálhatja. 

(3) Az alapdíj és a 1.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjak 
elszámolását és kifizetését az ügyrendi feladatok ellátására létrehozott bizottság 
ellenőrzi. 

 



5.§ (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati 
képviselők és bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek 
biztosításáról szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 7/1995. (04.01.) Ör. 
számú rendelet. 

 Tarjáni István  dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 



Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
7/1995.(04.01.) Ör. számú 

rendelete  

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok költségtérítéséről, 
tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról 

(Egységes szerkezetben) 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szól 1994. évi LXIV.tv. 14.§. (1) bek.,valamint 17. 
§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

Költségtérítés 

1.§ (1) A képviselőnek, a bizottság tagjának a képviselői, bizottsági tevékenységgel összefüggő, 
általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét a képviselő-testület megtéríti.  

(2) A költségtérítés kifizetését a polgármester engedélyezi. 

Tiszteletdíj 

2.§.1 2(1) A Képviselő-testület tagjai a testületi üléseken végzett munkáért, havi 75.200.- Ft 
tiszteletdíjra jogosultak.  

(2) A bizottságok tagjai a bizottsági munkáért, havi 33.840.- Ft tiszteletdíjra jogosultak. 

(3) A bizottságok elnökei, valamint a tanácsnok a (2) bekezdésben foglaltakkal szemben, 
56.400.- Ft. tiszteletdíjra jogosultak.  

(4) Amennyiben a képviselő több bizottságnak is tagja, úgy őt a tiszteletdíj külön-külön is 
megilleti. 

(5)3 

(6)4 

(7) A bizottság nem képviselő tagja havi 33.840 Ft tiszteletdíjra jogosult.5 

3.§ A tiszteletdíjra vonatkozó szabályok a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester) nem 
terjednek ki, díjazásukról a képviselő-testület külön rendelkezik. 

Működési feltételek biztosítása 

                                                 
1 Módosította a 11 /1996.(04. 01.) Ör. sz. rendelet, a 9 /1997.(05. 01.) Ör. sz. rendelet, az 1 /1999.(02.01.) Ör. sz. 
rendelet, az 1 /2000. (03. 01.) Ör. sz. rendelet, az 1 /2001.(03. 01.) Ör. sz. rendelet, a 22/2001.(12. 17.) Ör. sz. rendelet, 
a 8/2004.(03 .01.) Ör. sz. rendelet, a 18/2006. (12. 31.) Ör. sz. rendelet 1.§. 
2 Módosította a 17/2008. (11. 28.) Ör sz. rendelet 1.§. 
3 Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (05.27.) önkormányzati rendelet 1.§ 
4 Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (05.27.) önkormányzati rendelet 1. § 
5 Beiktatta a 13/2011. (05.27.) önkormányzati rendelet 2.§ 



4.§ Az önkormányzat hivatali szervezete az önkormányzati képviselő, bizottsági tag részére, 
feladatai ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket biztosítja (pld. 
sokszorosítás, gépírói kapacitás, posta, távközlési szolgáltatás, információk, dokumentációk 
szolgáltatása stb.,) 

Vegyes- és záró rendelkezések 

5.§ (1) 6 

(2) 7 

(3) A tárgyévre járó tiszteletdíj felvételére és kifizetésére csak a tárgyév december 31-ig van 
lehetőség. 

6.§ (1) A tiszteletdíj mértékét a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor 
felülvizsgálhatja. 

(2) A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését az ügyrendi feladatok ellátására létrehozott 
bizottság ellenőrzi.8 

7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet életbelépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi képviselők, bizottsági tagok 
költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló 6/1991.(06.20.) 
Ör.számú, valamint a 8/1992.(06.25.) Ör. számú rendelet. 

 Dr. Palovics Lajos  Makranczi László  
 polgármester jegyző 

                                                 
6 Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (05.27.) önkormányzati rendelet 3. § 
7 Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (05.27.) önkormányzati rendelet 3. § 
8 Módosította a 13/2011. (05.27.) önkormányzati rendelet 4. § 
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