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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. január 20.-i ülésére
Tárgy:Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 35. §-a szabályozza a
képviselői tiszteletdíj meghatározását, melyről a Képviselő-testület alakuló ülésén kell rendeletet alkotni.
„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának,
a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési tagságukért
tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat 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 összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,
szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
A képviselői tiszteletdíj mértékét a 2019. évi választást követően, az alakuló ülésen bruttó 69.000,- Ft-ban
határoztuk meg.
A polgármesterek illetményének 30 %-os központi emelése miatt javaslom a képviselői tiszteletdíjak e
mértékű módosítását, a jelenlegi havi bruttó 69.000 Ft-ról 90.000 Ft-ra történő emelését.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjen.
Alsóörs 2022. január 6.
Hebling Zsolt
polgármester
INDOKOLÁS
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselők tiszteletdíjáról szóló …../2021.(I.….) önkormányzati rendelettervezethez
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§-a rögzíti, hogy
„(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési tagságukért tiszteletdíjat,
költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat 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 összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,
szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
A képviselői tiszteletdíjakról szóló 12/2019.(X.18.) önkormányzati rendeletet felülvizsgáltuk és javasoljuk új
rendelet elfogadását.
A rendelettervezet 1.§-a a havi tiszteletdíj mértékét nevesíti,
A tervezet 2.§-a a hatályosulásról rendelkezik.

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

... /2022.(I. ... .)önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről, juttatásairól szóló 12 /2019.(X.18.) rendelet
módosításáról
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére havonta bruttó 90.000,- forint összegű
tiszteletdíjat állapít meg.”
2.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hebling Zsolt
polgármester

Báró Béla
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. január ...

Báró Béla
jegyző

