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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Kiszombor 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 35. §-a alapján: 
 
„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.” 

Az Mötv 40. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

Az Mötv 143. § (4) bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-
testületének, hogy az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 
tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletében határozza meg. 
 
A tiszteletdíjak összege tekintetében a költségvetés tervezésénél – összhangban a törvényi 
szintű szabályozás adta lehetőségekkel, az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel és a 
köztisztviselői illetményalap emelésének mértékével –  7,66 %-os növekedés 
figyelembevételével számoltunk. 
 



 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tervezet szerint 
alkossa meg rendeletét. 
 
 
Kiszombor, 2018. február 16. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2018. (______) önkormányzati rendelete 
a helyi önkormányzati képviselők, 

a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló  
9/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 9/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
„3. § (1) A képviselő havi tiszteletdíjának összege 49.500,- Ft (alapdíj). 
(2) A képviselőt az alapdíjon felül, ha  
a) a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnöke 23.700,- Ft, 
b) a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke 
11.800 Ft, 
c) az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 11.800,- Ft 
összeg illeti meg figyelemmel a bizottsági munkában való részvételre. 
(3) A képviselőt az alapdíjon felül, ha  
a) a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság tagja 15.800,- Ft, 
b) a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagja 7.900 
Ft, 
c) az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja 7.900,- Ft 
összeg illeti meg figyelemmel a bizottsági munkában való részvételre. 
(4) A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja  
a) a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság tagja esetén 15.800,- Ft, 
b) a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagja esetén 
7.900 Ft, 
c) az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja esetén 7.900,- Ft 
figyelemmel a bizottsági munkában való részvételre.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől 
kell alkalmazni. 
 
Szegvári Ernőné sk.        Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester        jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. _________________ 
     

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a helyi önkormányzati képviselők, 

a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
9/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

______/2018. (______) önkormányzati rendelethez 
 
 
Társadalmi hatás:  
Nem releváns. 
 
Gazdasági hatás:  
A tiszteletdíjak összege tekintetében a költségvetés tervezésénél – összhangban a törvényi 
szintű szabályozás adta lehetőségekkel, az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel és a 
köztisztviselői illetményalap emelésének mértékével –  7,66 %-os növekedés 
figyelembevételével számoltunk. 
 
Költségvetési hatás:  
A Képviselő-testület a képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok pénzbeli 
juttatásait az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények:  
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
Nem jelentős. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 35. §-a, 40. § (4) bekezdése szerint, az Mötv 143. § (4) bekezdés f) 
pontjának felhatalmazása alapján. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 

Kiszombor, 2018. február 16. 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
a helyi önkormányzati képviselők, 

a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
9/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

______/2018. (______) önkormányzati rendelethez 
 
Az Mötv 143. § (4) bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-
testületének, hogy az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 
tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletében határozza meg. 
 
A tiszteletdíjak összege tekintetében a költségvetés tervezésénél – összhangban a törvényi 
szintű szabályozás adta lehetőségekkel, az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel és a 
köztisztviselői illetményalap emelésének mértékével –  7,66 %-os növekedés 
figyelembevételével számoltunk. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2018. február 16. 

 
 
Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyző 
 


