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   Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 

    3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő- testület  2022. április 6-i  

rendes testületi ülésére 

 

Tárgy:      3. napirend Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- 

testületének …/2022. (…)  önkormányzati rendelete a  helyi 

önkormányzati képviselők és bizottsági tagok  tiszteletdíjáról és 

egyéb juttatásairól szóló 8/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

                                   módosításáról 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva  jegyző 

     

 

Tárgyalja és véleményezi:  Pénzügyi Bizottság 

     

Melléklet    rendelet-tervezet 

 

Meghívottak:    -  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség        

  

    minősített többség      
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Képviselő –testület Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottsága 2022. március 23-i 

bizottsági ülésén döntött arról, hogy a képviselői tiszteletdíjak 30.000 Ft-tal történő 

felemelését javasolja a Képviselő- testületnek, mely javaslatot a bizottság meg is tette  a 

következő napi testületi ülésen , mint az Önkormányzat 2022. évi költségvetést módosító 

javaslatot. A Képviselő-testület 2022. március 8-i ülésén a tiszteletdíj módosításáról szóló 

rendelet-tervezet elkészítéséről döntöttek.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:  

Mötv.) 35. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek a 

bizottság elnökének, tagjainak, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg. A tiszteletdíj, természetbeni juttatás tehát az 

önkormányzat pénzügyi, gazdasági lehetőségeihez képest adható kedvezmény. Amennyiben a 

képviselő-testület úgy dönt, hogy élni kíván e törvényi lehetőséggel, a konkrét szabályokat 

rendeletben kell megállapítania (Mötv. 143. § (4) bekezdés f). pontja ). 

 

A tiszteletdíj differenciált megállapítására úgy biztosít lehetőséget az Mötv., hogy ha a 

képviselő tanácsnok, bizottsági elnök, vagy tag, számára magasabb összegű tiszteletdíj is 

megállapítható. Mötv. 35.§ (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. 
 

A Képviselő-testület tagjai juttatását a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendeletben 

(továbbiakban: rendelet) szabályozza az alábbiak szerint:  

 1.§  

(l) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testületi, illetve bizottsági munkájával 

kapcsolatban, megbízatása időtartamára az alábbi tiszteletdíjban részesül: 

a) az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja bruttó 50.000,- Ft (alapdíj), 

b) az önkormányzati képviselő bizottság elnökeként az a) pontban meghatározott havi 

tiszteletdíján (alapdíján) felül további bruttó 30.000,- Ft-ra jogosult, 

c) a bizottság külső tagja tiszteletdíjban nem részesül. 

A fentiek alapján a rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosulna:  

„1.§  

(l) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testületi, illetve bizottsági munkájával 

kapcsolatban, megbízatása időtartamára az alábbi tiszteletdíjban részesül: 

a) az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja bruttó 80.000,- Ft (alapdíj)” 

 

Ennek egy havi bruttó(szuperbruttó) költsége:  

 

- 3 fő             x    80.000 x1,13 % Szocho= 271.200 

- 2 fő elnök  x  110.000 x1,13                 = 248.600 

                                                                                     519.800 Ft / hó 
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A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja : A temető üzemeltetése során előforduló gyakorlati problémák 

tekintetében új szabályképviselői tiszteletdíjak 50.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra történő növelése, 

mely magával vonzza a 2 bizottsági elnök tiszteletdíjának 80.000 Ft-ról 110.000 Ft-ra történő 

emelését.  

Pénzügyi hatása: A döntést követően az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

1/2022.(III.8.) önkormányzati rendeletet módosítani és a döntés pénzügyi forrását rendezni 

kell. Jelenleg a döntéshez szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre.  

 

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  1. pontja szerint. A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

1. a rendeletalkotás;… 

 

47. §… 
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 50. 

§-án alapul. 

 

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen.  

 

Kelt:  Gyöngyössolymos, 2022. március 21.  

 

         Asztalos Miklós 

            Polgármester         

Az előterjesztés törvényes! 

 

dr. Behan Anett Éva 

             jegyző 


