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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testülete .. ./2011.( ... )sz. 
önkormányzati rendeletének megalkotására a képviselők 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
5/2008.(111.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Ptv.) határozza meg azoknak a természetbeni 
juttatásoknak a körét, amelyekben a képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem 
képviselő-testületi tagját részesítheti. A képviselő-testület ezen a körön belül határozhatja meg 
a konkrétan adott természetbeni juttatásokat. 

16. §(l) A képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a 
következő természetbeni juttatásban részesítheti: 

a) az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök 
igénybevételére jogosító utazási bérlet, 

b) önkormányzati intézmény által nyújtott szaigáitatás kedvezményes vagy térítésmentes 
igénybevétele, a közüzemi sza/gáitatások kivételével, 

c) a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előjizetése. 

A különböző tárgyi eszközök (Note Book, SIM kártya) nyújtása nem ellentétes a Ptv. fenti 
16.§ (l) bekezdésének b.) pontjában foglaltakkal, mivel azok igénybevételének lehetőségéta 
képviselő-testület a polgármesteri hivatal útján biztosítja. A Hivatal és az egyes képviselők 
és a nem képviselő bizottsági tagok között létrejött megállapodás alapján kerülnek az 
eszközök használatba adásra munkavégzés céljából, az érintettek megbízatásárrak lejártáig 
terjedő időre. 

A természetbeni juttatások köre nem bővíthető az Intemet és mobil telefon használat 
költségeinek megtérítésével, az intemet szaigáitatás nem minősül önkormányzati intézmény 
által nyújtott szolgáltatásnak. E tárgykörben az önkormányzat nem alkothat rendeletet. 
Az ilyen juttatás kapcsán a Ptv. 18.§-a szerinti költségtérítésre vonatkozó rendelkezésekből 
kell kiindulni, amely alapján a polgármester jogköre költségtérítés kitizetésének 
engedélyezése. 

18. § (l) 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. 



Továbbá javaslom, hogy az 5/2008. (111.21.) sz. önkormányzati rendelet (5. §-a) egészüljön ki 
az önkormányzati képviselők vonatkozásában azzal, hogy részükre munkájuk ellátásához a 
Hivatal irodahelyiséget biztosít. 

Fentiekre tekintettel, javaslom a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 
5/2008.(111.21.) sz. önk. rendeletnek a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerinti 
módosítását. 

Jelen előerjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalja, határozatát a Bizottság elnöke a 
képviselő-testület ülésén ismerteti. 

Kérem az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását. 

Rendeletalkotási javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
.. ./2011.( ... ) sz. önkormányzati rendeletét a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 5/2008.(111.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2011. február 02. 

#g() 
Hegedű~ áro ly 
mb.je~~~ő 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 
... /2011. ( .... )önkormányzati rendelete 

a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/2008.(111.21.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 17.§ (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A. § (l) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ A rendelet 3. §-ában a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormányzatésSzervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2007. (XII.l7.) sz. rendeletének 18.§-a" 
szövegrész helyébe a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII.l7.) önkormányzati rendeletének 20. §-a" 
szöveg lép. 

2.§ A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.§ (l) Az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület állandó bizottsága nem 
képviselő tagja részére a képviselő-testület hivatali szervezete munkája korszerűbb 
ellátásához térítésmentesen Note Book-ot, a gépre telepített programot és mobil 
telefonkészülékbe SIM kártyát biztosít. 
(2) Az (l) bekezdés szerinti tárgyi eszközök a képviselő-testület hivatali szervezete 
tulajdonát képezik, a képviselő és a bizottság nem képviselő tagja azokat megbízatása 
lejártáig használhatja. 
(3) Az önkormányzati képviselő számára munkája ellátásához a képviselő-testület 
hivatali szervezete irodahelyiséget biztosít. 

3. § A rendelet a következő 6. §-sal egészül ki: 

6.§ A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett 
tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét 
meg kell téríteni, melyet a polgármester engedélyez. 

4. § Ezen önkormányzati rendelet 20 ll. március 1-j én lép ha tál yba. 

Hegedűs Károly 
mb. jegyző 

Akihirdetés napja: Budapest, 2011. február" ... " 
A ha tál yba lépés napj a: Budapest, 20 ll. március O l. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 17. § (l) bekezdésében 

. kapott felhatalmazás alapján· a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alábbi rendeletet alkotja: 

l. § (l) A képviselök havi tiszteletdíja (alapdíj) a képviselö-testület által megállapított 
illetményalap (42.400,-Ft) és a fővárosi kerületi· önkormányzat esetén megállapított 
szorzószám - 2,5 - szorzata. 

2. § (l) Amennyiben az .önkormányzati képviselö a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott bizottságnak tagja - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíjon felül az 
alapdíj 45 %-ával növelt tiszteletdíjra jogosult. 
(2) A bizottság elnöke az alapdíjon felül- több tisztség, bizottsági tagság esetén is- az alapdíj 
90 %-ával növelt tiszteletdíjra jogosult. 
(3) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-ának megfelelő tiszteletdíjrajogosult 

3.§ A kötelezettségeit megszegő képviselőt érintő hátrányok tekintetében. a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Műlcödési Szabályzatáról szóló 
39/2007. (XII. 19.) sz. rendeletének 18. §-a rendelkezései irányadók 

4.§ (l) A Képviselö-testület a települési képviselö és az állandó bizottság nem képviselő tagja 
részére természetbeni juttatásként Budapest :fcíváros közigazgatási területén a 
tömegközlekedésieszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet biztosít. 
(2) Az önkormányzati képviselő és az állandó bizottság nem képviselö tagja - természetbeni 
juttatásként -jogosult az Újhegyi Uszoda és Strandfiirdö, valamint az iliász utcai Sporttelep 
szolgáltatását t~rítésmentesen igénybe venni. 

5. §'{l) ) Az önkormányzati képviselő részére a képviselő-testület hivatali szervezete munkája 
korszerűbb . ellátásához térítésmentesen Note Book-ot, a gépre telepített programot, 
lézemyomtatót, mobil telefonkészülékbe snv.r kártyát, a központosított közbeszerzés általi 
mobil távközlési szolgáltatások bészerzését, az intemet hozzáférés költségeinek 
kiegyenlítését, valamint a központosított közbeszerzés keretében igénybe vett mobil 
telefonszolgáltatás költségének számla ellenében 10 ezer Ft-ig terjedő havi átvállalását 
bizt~sítja, h~vonké~ti elszámolássaL · 
(2) A képviselö-testület állandó bizottsága nem képviselö tagja részére biztosítja munkája 
ellátásához térítés mentesen a. Note Book-ot, a gépre telepített programot, az internet 
hozzáférés költségének kiegyenlítését. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt tárgyi es~özök a képviselö-testület hivatali szelV'ezete 
tulajdonát képezik, a képviselö és a bizottság nem képviselö tagja azokat megbízatása 
lejártáig használhatja. . 



• 6.§ A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a 
inunkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselö
testület tériti meg, m~lynek alapján a települési képviselő társadalombiztos.ítási ellátásra is 
jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat.(l990. évi. LXV. törvény 20.§ (l) 

bekezd~se) 

7. § Ezen önkormányzati rendelet 2008. április I-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a 32/2007. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet. 

Akihirdetés napja: Budapest, 2008. március 21. 

A hatálybalépés napja: Budapest, 2008. április OL 
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