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    2671-3/2012. 
I n d o k o l á s 

a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és 
tagjai tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) hatálya alá 
tartozó jogalkotóként  a 18. §-ban írtak értelmében az általa megalkotott jogszabályhoz a jegyző  (mint az 
adott jogszabály előkészítőjét) indokolás csatolási kötelezettség terhel a 18. §-ban írtak értelmében, 
melynek ezen indokolás rendelet- tervezethez való benyújtásával teszek eleget az alábbiak ismertetésével. 
Tárgyi rendelet  un. „belső” jogszabály, amely  a lakosság számára közszolgáltatások biztosítása érdekében 
a képviselők és bizottságok tagjai által elvégzett feladatok anyagi elismerésének szabályozására hivatott, 
melynek pénzügyi feltételeire az önkormányzat képviselő-testülete költségvetéséről szóló rendeletében 
biztosít anyagi fedezetet. 
 
A Jat. 5. §-a (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a 
felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik. Az önkormányzat képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontja értelmében a törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezeti és 
működési rendjét, az a) pontja és (2) bekezdése szerint a helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, 
amely a (3) bekezdés értelmében nem lehet ellentétes más  jogszabállyal.   A polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  (Pttv.) 17. 
§ (1) bekezdése ad felhatalmazást a képviselő-testület számára önkormányzati  rendeletet alkotására, 
amelyre a hatályos helyi rendelet megalkotásával (megadott határidőn belül)  sor is került. 
 
A Pttv. 15. § (1) bekezdésében szabályozottak szerint a képviselő havi tiszteletdíja (mint alapdíj) nem 
haladhatja meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben  (Kttv.)  rögzített 
illetményalap és (1000 – 2999 főig terjedő lakosságszámhoz) viszonyított 1,3 szorzószám szorzatát, mint alapdíj.  
Amennyiben az adott képviselő bizottsági tag is (bizottsági tisztségek számától függetlenül) tiszteletdíja az 
alapdíjon felül az alapdíj 45 %-ával növelhető. A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja (külsős) a fenti 
írtak szerinti alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. Ettől eltér a bizottság elnökének a tiszteletdíja, 
mivel a Pttv. 15. §-a (4) bekezdése alapján az alapdíjon felül (több tisztség, bizottsági tagság egyidejű betöltése esetén 
is) legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető.  A Pttv. 17. § (2) bekezdésében szabályozottak szerint a képviselő-
testület a kötelezettségét megszegő képviselő számára megállapított tiszteletdíjat legfeljebb 25 %-kal csökkentheti, 
maximum 12 havi időtartamra. 
 
Tekintettel arra, hogy a Jat. 8. § (1) bekezdése kimondja többek között, hogy  nem lehet módosítani a jogszabály 
megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba-léptető rendelkezését, ezért a 
hatályban lévő helyi rendeletek módosítása során az új egységes szerkezetű rendeletek alkotása felel meg a 
jogszabályi követelményeknek. Ez nem jelent kifejezett újdonságot a  képviselő-testület tagjai számára, hiszen 
évek óta ebben a szellemben készültek a helyi rendeleteink, egyrészt a könnyebb kezelhetőség, másrészt az 
érintettek számára való egyértelmű értelmezhetőségre tekintettel alkalmazzuk ezt a jogalkotási technikát.  
 
A rendelet időbeli hatálya a Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, amely 
a (7) bekezdés értelmében a hatályba lépése napjának kezdetén lép hatályba. A Jat. 2. § (2) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet 
terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenesnek.  
 
Egy időben nem lehet ugyanazon tárgykörben több rendelet is hatályban, ezért a korábban tárgyban 
alkotott rendelet hatályon kívül helyezésére a Jat. 10. §-ában foglaltak alkalmazásával a helyi önkormányzati 
képviselők és a Képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 
3/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete az új önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti 2013. január 1. napján.  
 

  



A tárgyi rendelet megalkotását fent írtak megvalósíthatósága érdekében készítettem elő (a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint) és terjesztjük be az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak szerint a Polgármester úrral közösen az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a képviselő-testület elé a 
hatályos jogszabályi követelmények betartásának biztosítása céljából, szakmai szempontokat alapul-véve. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2012. november 9. 
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