
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete
⃰
 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. §
1
 (1) Az önkormányzati képviselő 2. § szerint megállapított havi tiszteletdíjának alapja a 

Központi Statisztikai Hivatal által kiadott gyorstájékoztató szerinti nemzetgazdasági szintű, 

2016. évi bruttó átlagkereset (továbbiakban: bruttó átlagkereset). 

 

(2) A tiszteletdíjat száz forintra kerekítve kell megállapítani. 

 

2. §
2
 (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset 50%-ának 

megfelelő összeg. 

 

(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja, ha a képviselő-testület egy állandó 

bizottságának tagja, a bruttó átlagkereset 100%-ának megfelelő összeg. 

 

(3) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja, ha a képviselő-testület két állandó 

bizottságának tagja, a bruttó átlagkereset 160%-ának megfelelő összeg. 

 

(4) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja, ha a képviselő-testület állandó 

bizottságának elnöke és más állandó bizottságának tagja, a bruttó átlagkereset 180%-ának 

megfelelő összeg. 

 

(5)  3 A képviselő-testület állandó bizottsága nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja a bruttó 

átlagkereset 30%-ának megfelelő összeg. 

 

2/A. §
4
 (1) A tanácsnok havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset 120%-ának megfelelő összeg. 

 

(2) A tanácsnok havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset 180%-ának megfelelő összeg, 

amennyiben a képviselő-testület két állandó bizottságának tagja is. 
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(3) A tanácsnok havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset 200%-ának megfelelő összeg, 

amennyiben a képviselő-testület állandó bizottságának elnöke is. 

 

 

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőt és a bizottság nem képviselő-

testületi tagját természetbeni juttatásban nem részesíti. 

(2) Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 

tagjának a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester 

megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, 

szükséges költséget meg kell téríteni, melyek kifizetését a polgármester engedélyezi. 

3/A. §
5
 (1) Az önkormányzati képviselő testületi ülésről való igazolatlan távolléte esetén a 

megállapított tiszteletdíja csökkenthető, illetve megvonható. 

(2) Amennyiben az önkormányzati képviselő a testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt, a 

következő havi tiszteletdíját 50 %-kal csökkenteni kell. 

(3) Újabb igazolatlan hiányzás esetén a tiszteletdíjat meg kell vonni, és annyi ideig 

szüneteltetni kell a folyósítást, ahány ülésről az önkormányzati képviselő hiányzott. 

(4) A tiszteletdíj megvonásáról a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület az 

igazolatlan hiányzást követő képviselő-testületi ülésen dönt. 

(5)
6
 A testületi ülésekről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha azt az 

önkormányzati képviselő a távolmaradását legkésőbb az ülés megkezdésének meghívóban 

szereplő időpontjáig, akadályoztatása esetén az akadály elhárulását követően haladéktalanul, 

alapos indokkal a polgármesternek vagy bizottsági elnöknek írásban (levélben, elektronikus 

levélben) bejelenti. 

(6) A bizottsági ülésekről való igazolatlan távollétre megfelelően irányadóak az (1)-(5) 

bekezdésekben foglaltak. 

 

4. § Ez a rendelet 2014. október 22. napján  15.00-kor lép hatályba. 

 

5. § Hatályát veszti 

a) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet; 

b) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/1999. (IV.13.) 

önkormányzati rendelet; 

c) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2000. (VII.14.) 

önkormányzati rendelet; 

d) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 
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40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2000. (XII.29.) 

önkormányzati rendelet; 

e) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2003. (IV.10.) 

önkormányzati rendelet; 

f) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2003. (V.14.) 

önkormányzati rendelet; 

g) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 52/2003. (X.22.) 

önkormányzati rendelet; 

h) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2006. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet; 

i) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 51/2006. (XII.01.) 

önkormányzati rendelet; 

j) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az 

önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló  

40/1998. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2010. (II.11.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 



INDOKOLÁS 

 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazárásól 

szóló önkormányzati rendelethez 

 

1. § 

 

Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó szabályokat 

tartalmazza. 

2. § 

 

Meghatározza a bizottság elnökének, a bizottság tagjának és a bizottság nem önkormányzati 

képviselő tagjának havi tiszteletdíjának mértékét. 

 

3. § 

 

A természetbeni juttatásokra és költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

4. § 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

5. § 

 

Hatályát vesztő rendelkezés 


