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Eloterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

az onkormanyzati kepviselo, a bizottsagi elnok es a bizottsagi tag tiszteletdijarol, 
valamint termeszetbeni juttatasarol szolo onkormanyzati rendelet megalkotasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny (a 
tovabbiakban: Motv.) 35. § (1) bekezdese szerint a kepvisel6-testiilet az onkormanyzati 
kepvisel6nek, a bizottsagi elnoknek, a bizottsag tagjanak, a tanacsnoknak rendeleteben 
meghatarozott tiszteletdijat, termeszetbeni juttatast allapithat meg. Ennek alapjan az 
onkormanyzati kepvisel6k es a bizottsagi tagok munkajanak megbecsiilese vegett indokolt, 
hogy a Kepvisel6-testiilet rendeletet alkosson a tiszteletdijr61 es a termeszetbeni juttatasr61. 

A kepvisel6k tiszteletdijar61 es termeszetbeni juttatasar61 sz616 5/2008. (III. 21.) 
onkormanyzati rendelet m6dositasa helyett - a jogszabalyszerkesztes szabalyaira is 
figyelemmel - uj rendelet megalkotasat javasolom. 

A tervezet a tiszteletdij merteket konkret osszegben hatarozza meg, es a feladatok szerint 
differencialja. A tiszteletdijak kismertekii emeleset javasolom. A jelenlegi tiszteletdijak 
merteket az el6terjesztes 2. melleklete mutatja be. 

A termeszetbeni juttatasok kore a jogszabalyvaltozasoknak megfelel6en kis mertekben 
valtozik, a kozlekedesi koltsegek koltsegterites kereteben szamolhat6k el. 

A koltsegteritest az Motv. 35. § (3) bekezdese szabalyozza akkent, hogy az onkormanyzati 
kepvisel6nek a kepvisel6-testlilet kepviseleteben vagy a kepvisel6-testiilet, tovabba a 
polgarmester megbizasab61 vegzett tevekenysegevel osszefligg6, altala el6legezett, szamlaval 
igazolt, sziikseges koltsege megterithet6. A kepvisel6i koltsegek kifizeteset a polgarmester 
engedelyezi. A helyi onkormanyzatnak nines felhatalmazasa a koltsegterites tovabbi rendeleti 
szabalyozasara. 

II. Hatasvizsgalat 

A tiszteletdij es a termeszetbeni juttatas az onkormanyzati kepvisel6 es a bizottsagi tag 
feladatai ellatasahoz kapcsol6dik, azt hivatott el6segiteni. A tiszteletdijak konkret osszegben 
torten6 meghatarozasa atlathat6bb szabalyozast eredmenyez, mint a korabbi koztisztvisel6i 
illetmenyalap meghatarozott szorz6szammal novelt osszege es annak szazalekos merteke. 
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III. A vegrehajtas feltetele 

A tiszteletdijak es juttatasok fedezete a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 5. melleklet 1. es 2. 
pont 1. soran biztositott. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja az onkormanyzati kepviselo, a bizottsagi elnok es a bizottsagi 
tag tiszteletdijar61, valamint termeszetbeni juttatasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet. 

Budapest, 2014. okt6ber ,Qj'. 

jegyzo 
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Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. ( ...... ) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzati kepviselo, a bizottsagi elnok es a bizottsagi tag tiszteletdijarol, 
valamint termeszetbeni juttatasarol 

Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkornuinyzat Kepviselo-testiilete a Magyarorszag 
helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 143. § (4) bekezdes f) pontjaban 
kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi 
CLXXXIX. tOrveny 35. § (1) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a 
kovetkezoket rendeli el: 

1.§ 

(1) Az onkormanyzati kepviselo tiszteletdija - a (2) es (3) bekezdesben meghatarozott 
kivetellel - 110 000 Ft/h6. 

(2) Az onkormanyzati kepviselo tiszteletdija abban az esetben, ha 
a) egy bizottsag tagja, 160 000 Ft/h6, 
b) ket vagy tObb bizottsag tagja, 185 000 Ft/h6. 

(3) Az onkormanyzati kepviselo tiszteletdija abban az esetben, ha bizottsagi elnok, 225 000 
Ft/h6. 

(4) A bizottsag nem kepviselo tagjanak tiszteletdija 60 000 Ft/h6. 

2. § 

(1) Budapest Fovaros X. keriilet k6banyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
az onkormanyzati kepviselo, illetve a bizottsagi tag reszere termeszetbeni juttataskent 

a) operaci6s rendszerrel ellatott notebookot, valamint 
b) az Onkormanyzat mobiltelefon-flottajahoz tartoz6 SIM kartyat, illetve csatlakozasi 

lehetoseget 
biztosit. 

(2) Az Onkormanyzat a Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal (a 
tovabbiakban: Hivatal) utjan az onkormanyzati kepviselo reszere termeszetbeni juttataskent a 
kepviseloi munkajahoz irodahelyiseget biztosit. 

3.§ 

(1) A tiszteletdijat kifizetese irant a Hivatal a targyh6t koveto h6nap harmadik napjaig 
intezkedik. 

(2) A koltsegterites kifizetese a koltseget igazol6 szamla benyujtasat koveto 15 napon beliil 
tOrtenik. 

4.§ 

Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. 



5.§ 

Hatalyat veszti 
a) a kepviselok tiszteletdijarol es tem1eszetbeni juttatasarol szolo 5/2008. (III. 21.) 

onkormanyzati rendelet, valamint 
b) a kepviselok tiszteletdijarol es termeszetbeni juttatasarol szolo 5/2008. (III. 21.) 

onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 7/2011. (II. 18.) onkormanyzati rendelet. 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 
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INDOKOLAS 

A Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny (a 
tovabbiakban: Motv.) 35. § (1) bekezdese szerint a kepviselo-testiilet az onkormanyzati 
kepviselonek, a bizottsagi elnoknek, a bizottsag tagjanak, a tanacsnoknak rendeleteben 
meghatarozott tiszteletdijat, termeszetbeni juttatast allapithat meg, az Motv. 143. § (4) 
bekezdes t) pontja rendeletalkotasi felhatalmazast ad e szabalyok megalkotasara. A 
rendelettervezet a felhatalmazasb61 fakad6 jogalkotasi kotelezettsegnek tesz eleget. 

A rendelet a tiszteletdijat konkret osszegben allapitja meg a feladatok mertekevel aranyosan. 

A termeszetbeni juttatasok koret a rendelettervezet kis mertekben valtoztatja meg, tovabbra is 
biztositja a notebook-hasznalatot, valamint a mobiltelefon-flotta szolgaltatasainak hasznalatat. 
A kozossegi kozlekedesi berlet aranak megteritese a koltsegterites kereteben tOrtenhet. 
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