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Tárgy; Javaslat a képviselők és a 
képviselő-testület bizottságai nem 
képviselő tagjai tiszteletdíjának 
megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselői tiszteletdíjak mértékét rendeletben lehet megállapítani, a törvényi keretek 
között. E szerint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 20. 
§ (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 
(továbbiakban: Pttv.) 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 5/2008. (111.21.) sz. 
önkormányzati rendeletét. 

A képviselői alapdíj maximális mértékét a köztisztviselői illetményalap és a település 
lakosságszámához, illetve az önkormányzat típusához rendelt szorzója adja. (Pttv. 15. § (1) 
bekezdés) 
Számadatokkal: 

- 42.400,-Ft (illetményalap) x 2,5 = 106.000,-Ft 

Ezt tartalmazza az 5/2008. (III. 21.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendelete is a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról, az alábbiak szerint: 

/. § (1) A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíj) a képviselő-testület által megállapított 
illetményalap (42.400,-Ft) és a fővárosi kerületi önkormányzat esetén megállapított 
szorzószám - 2,5 - szorzata. 

2. § (1) Amennyiben az önkormányzati képviselő a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott bizottságnak tagja - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíjon felül az 
alapdíj 45%-ával növelt tiszteletdíjra jogosult. 
Számadatokkal: 

- 106.000,-Ft (alapdíj) x 1,45 = 153.700,-Ft 

(2) A bizottság elnöke az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az 
alapdíj 90%-ával növelt tiszteletdíjra jogosult. 
Számadatokkal: 

, - 106.000,-Ft (alapdíj) x 1,9 = 201.400,-Ft 
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(3) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-ának megfelelő tiszteletdíjra 
jogosult. 
Számadatokkal: 

- 106.000,-Ft (alapdíj) x 0,45 = 47.700,-Ft 

A fentiek alapján az alábbi határozat(ok) elfogadását javaslom. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a képviselők 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló, 5/2008. (III. 21.) számú önkormányzati 
rendelet alapján - a képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai 
tiszteletdíjának mértékét 2010. október 14-ei hatállyal, összegszerűen az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Képviselői alapdíj 
42.400,- Ft x 2,5 106.000,- Ft/hó 

Bizottság elnöke, tanácsnok 
Alapdíj + alapdíj 90%-a 201.400,- Ft/hó 

Bizottság képviselő tagja 
Alapdíj + alapdíj 45%-a 153.700,- Ft/hó 

Bizottság nem képviselő tagja 
alapdíj 45%-a 47.700,- Ft/hó 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. október 11. 

V s 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


