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Táľgy: Javaslat az önkoľmányzati képviselők, a bizottsági elntiktit a bizottság tagiának díjazásáľó|
szólĺó iinkoľm ány zati ľendelet elfogadásáľa

A napirendet nyílt ĺilésen kell tárgyalni, a ľendelet és ahatźrozat elfogadásához minősített szavazattöbbség

szükséges.

ElórÉszÍro SZERvEZETI pcysÉc: Jec;épl KAęINET.

KÉszÍľprre:JpcyzolKABINET Ĺď$,-'-\-Pął
PÉuzÜcyI FEDEZETET lcÉľłypl-/t.ĺpIrĺ lcÉlľYr*dezoLÁs :

t!:v.-\--.k .^ U.:J . ř v'---_-J]"}r
nt^'J 

^'r 
,

JoGIKoNTROLL: AT,
u

BprpzupszrÉSRE ALKALMAS :

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

A Köztársasági elnök źL|tal 2014. október |2. napjźra kittĺzött helyi önkormźnyzati képviselők és

polgármesterek 2014, évi általanos váiasztźsa lebonyolÍtiísra keriilt, melynek eredményeként a
választópolgáľok megvźt|asztották Budapest Főváľos VIII. kerület helyi önkormĺányzati képvise|őit, a
Képviselő-testtilet tagsait.

II. A beterjesztés indoka

Maryarország helyi önkoľmányzatairól szóló f}I|. évi cLxxXx. tiirvény (a továbbiakban: Mötv.) 28. $-

ában foglaltak alapján a helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkoľmányzati képviselő)
megbizatésa, jogai és kötelezettségei a megvźůasztźlsával keletkemek, a megbízatźts megsziĺnésével szíĺnnek

meg.

A képviselő.testiilet az alakuló vagy az azt követó ülésen az N'ĺLőw. szabźiyai szeľint megalkotja vagy
felülvizsgálja szewezeti és miĺködési szabáiyzatźrő| szo|ő rendeletét, a polgáľmester előterjesztése alapján

megvěúasztja a bizottság vagy bizottságok tagsait, az alpolgĺĺľmesteľt, alpolgármestereket, dönt

illetményiikről, tiszteletdíjukról.

III. TényáIlási adatok

Az Mötv. ľendelkezései szerint a képviselő-testiilet az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a

bizottság tagsánakrendeletében megllatfuozott tiszteletdíjat, természetbeni juttatĺást állapíthat meg.

Ha az önkormányzati képviselő bizottság elnöke vag1ĺ tagsa, szźtmára magasabb összegű tiszteletdíj is
megállapítható.

Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testiilet képviseletében vary a képviselő-testĺilet, tovźbbá a
polgármester megbizásábő| végzett tevékenységével összefüggő, őita|a e|ő|egezett, számlrá.ľal igazo|t,

sztikséges költsége megtérÍthető. A képviselői kiiltségek kifizetését a polgáľmester engedélyezi.
A képviselő-testĺilet bizottságának nem képvise|ő tagsára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáĺa,
természetbeni juttatásáĺa' kiiltségtérítésére vonatkozó rende|kezéseket megfelelően alkalmazni kell.
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Fenti rendelkezések alapján a képviselő-testület á||apítja meg a képviselők, bizottsági eln<jkök és tagok,
valamint a kiilsős bizottsági tagok tiszte|etdiját, természetbeni juttatását az Mĺiw. 35. $ (2) bekezdése
megllatározottak figyelembe vételével, mely szerint: az önkormányzati képvise|ő számára töľténő tiszteletdíj
megállapítása nem veszé|yeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

Iv. A dtintés tartalmának részletes ismertetése

Az előterjesztés mellék|etét képező önkormányzati ľendelet teÍvezet szeľint az önkormányzati képviselő, a
bizottság ag,a, a bizottság eln<ikének, va|amint abizottsáę külsős tagjanak tiszteletdija differenciáltan kerül
megźi|apítźlsra. A tiszteletdíj megźú|apitásának a|apja a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH)
által kiadott gyorstájékoztatő szerintinemzetgazdasági szintÍĺ, mindenkori éves bľuttó átlagkereset. A20L4.
február Zl-énkozzétett,2013. év január-december közötti állapotra vonatkozó gyorstĺájékoztatő adatai szerint
a bruttó átlagkereset f30.700 Ft. A tiszteletdíjat százforintra kerekítve kel| megállapítani.

Atervezet szeľint
- Az önkoľmányzati képviselő havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset SD%o-źnak megfelelő összeg,

amely 2014. évben l15.400 Ft.
- Az önkoľmányzati képviselő, ha a képviselő-testĺilet egy vagy több bizottságának a tagtra, a havi

tiszteletdíja a bľuttó átlagkereset |}DoÁ-źnak megfelelő összeg, amely 2014. évben 230.700 Ft.
- A képviselő-testĺilet bizoffsága elnökének havi tiszteletdíja _ több tisztség, bizottsági tagság esetén is

- azabruttő átlagkereset |20o/o-álĺakmegfelelő összeg' amely f0|4. évben 276.800 Ft.
- A képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja az 1. $ szerinti osszeg25Yo.

ának megfelelő összeg, amely 2014. évben 57.900 Ft.

A rendelet elfogadásával egyidejűleg szükséges a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb
juttatásairól' valamint az önkoľmányzati képviselők kiesett jövedelmének megatérítéséről és tiszteletdíjáró|
sző|ő 40/1998. (xII.01.) <inkormányzati rendelet és azaztmódosító önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezése.

v. A diintés céljao pénzĺigyi hatása

A rendeletalkotás cé|ja az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok dijazástnak
megá||apitása' az Mötv. 35. s (1) bekezdésében meghatźrozottak alapján.

A képviselői tiszteletdíjak és a kiilső bizottsági tagok dijazás e|óirétnyzatátnál összegségében 526,0 e Ft,
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájám|élsi adó etőiĺányzatźtnái 142,0 e Ft. Fędezetéül javaslom a
miĺködési céltartalékon beliil aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret céltatalék maradvźnyát
megjelölni. Az Miifu. módosítása miatt a tiszteletdíj fedezetét a köte|ezi5 feladat helyett az önként vállalt
feladatok kö,zé kell sorolni, ezéľt összesen járulékokkal együtt 6.099,0 e Ft ( képviselői tiszteletdíjnźi3.756,0
e Ft' kiilső bizottsági tagok díjazźtsánźů I.046'0 e Ft, munkaadói járulék és szociális hozzź|źtu|ási adó I .297 ,0
e Ft ) átcsopoľtosítása sziikséges.

A taľtós működési kötelezettségvállalás a következő évekre a jelenlegi kifizetői járulékokkal egytitt a
képviselők vonatkozásában havonta 4.512,0 e Ft, a kiilső bizottsági tagok vonatkozásában havonta I.029,5 e

Ft, mely éves szinten összesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az onkormányzat adóbevétele.

VI. Jogszabályi köľnyezet

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkoľmányzat a helyi közügyek intézése
körében törvény keretei között rendeletet alkot. A képviselő-testiilet hatáskore az Mötv. 42. s I. pontjrán

alapul' a képviselő-testiilet hatásköréből nem ruházhatő źi: a rendeletalkotÁs' Az Mötv. 143. s (4) bekezdés f)
pontja a|apjźnfe|hata|mazást kap a helyi önkoľmányzat képviselő-testiilete, hory ľendeletben határozzame5:
az önkoľmányzati képviselőnek, abizottsági elnöknelt és tagnak, továbbá a tanácsnoknak jźtrő tiszteletdíjat és

természetbeni juttatást. ,.. {^

Fentiek a|apjźn kérem az e|őterjesztés mellékletét képező önkoľmányzati rendelet elfogadását.



Határozatijavasat

A Képviselő.testĺilet űgy dönt' hogy

1. az onkormányzat kiadás 11107-0t cím miĺködési cél és általános tarüalékon belül a
Yárosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottság saját keľet - önként vállalt feladat _ e|őirttnyzatáró| 668'0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - személyi jutüatás e|óirźnyzatźtra
526,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jarulékok és szocális hozzźýźľluliźsi adó előirányzatära |42,0 eFt-
ot képviselői és külső bizottsági tagok dijazźlsa címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. oktőbet 22.

2. az onkormányzatkiadás 11101 cím - köteleztő feladat - személyi juttatás e|őirányzatátó| 4.802,0 e

Ft-ot, a munkaadót terhelő járlékok és szociális hozzájźm|źtsi adó e|oirényzatźről, I.297,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 11l01 cím -önkéntvállaltfeladat-személyijuttatás előirźnyzatźtra4.80f,0 eFt-ot,
a munkaadót terhelő járulékok és szociális hoz.zź$źml'źtsi adó e|óirányzatźra I.297 ,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Haüáridő: 20L4. aktőbet 22.

3. taľtós előzetes működési kötelezettségetvźi|a| a képviselők vonatkozásában havonta 4.5|2,0 e Ft, a
kĺilső bizottsági tagok vonatkozĺsában havonta I.029,5 e Ft-ľa, éves szinten összesen 66.498,0 e Ft,

melynekf edezeteazonkormányzatadőbevétele.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: mindenkori költségvetés tervezése, elfogadása

4. fe|kéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításáná'|, va|amint a
következő évek költségvetésének tervezéséné| ahatározatban foglaltakatvegye ťlgyelembe,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1-2. pontban foglaltaknak legkésőbb 2014. december 31.,3. pontban foglaltaknak a

mindenkori költségvetés tęrvezése.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezetierység: Jegyz(5iKabinet, Pénzügyi Ügyosĺály

Budapest, 2014. oktőber 2I. /t/? ,L "ŕ_f-

íí?f,",i,'u'u
polgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól 
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Budapest Főváľos VIII. keľütet Józsefuáľosi OnkormányzatKépviselő-testĺiletének

.....120|4. (......) önkoľmányzati ľendelete

az önkoľmányzati képviselőt a bĺzottsági elntikök, a bizottság tagiának díjazásáłrói

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefrárosi Önkoľmĺányzat Képviselő-testiilete az A|aptöwény 3f . cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország he|yi önkoľmányzatairó| sző|ő 2011.évi CLXXXIX. törvény l43.
$ (4) bekezdés f) pontjában kapott fe|hata|mazás alapján a következőket rendeli el:

1. $ (1) Az önkoľmźnyzati képviselő 2. $ szerint megállapított havi tiszteletdíjának a|apja a Központi
Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) által kiadott gyorstájékoztatő szerinti nemzetgazdasźryi szintĺĺ,
mindenkori éves bruttó átlagkereset (továbbiakban: bruttó átlagkereset).
(2) A táltgyévre vonatkozó tiszteletdíj összegét a tárgyévet mege|ózó bruttó átlagkereset alapján kell
megállapítani.
(3) A megállapított tiszteletdíj összegét a KSH (l) bekezdés szerinti tź$ékoztatőjźtnakkozzétételét követő
hónaptól kezdődően módosítani kell.
(4) A tiszteletdíj at szźa forintr a kerekítve kel l megál |apítani.

2. s (1) Az <jnkoľmányzati képviselő havi tiszteletdíja abruttó átlagkeľeset 50oÁ-ának megfelelő összeg.
(2) A képviselőt, ha a képviselő.testtilet bizottságának a tagja vagy elnöke, az (I) bekezdésben foglalt
tiszteletdíj helyett a (3)-(a) bekezdés szerinti tiszteletdíj illeti meg.
(3) Az ö'nkormányzati képviseló, ha a képviselő-testiilet egy vagy több bizottságźtnak a tagsa, a havi
tiszteletdíja a bruttó átlagkeľeset l$I%o-źtnak megfelelő összeg.
(4) A képviselő.testiilet bizottsága elnökének havi tiszteletdija _ több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az
a bľuttó átlagkereset |20%o-ának megfelelő összeg.
(5) A képviselő-testi'ilet bizottsága nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja a bruttó átlagkereset fí%o-źnak
megfelelő összeg.

3. s (1) A képviselő-testtilet az önkoľmányzati képviselőt és a bizottsäg nem képviselő-testiileti tagját
természetbęni juttatásban nem részesíti.

(2) Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testĺilet bizottságának nem képviselő tagjának a képviselő-
testiilet képviseletében vagy a képviselő-testiilet, továbbá a polgármester megbizásźlbő| végzett
tevékenységével összefiiggő, á|ta|a előlegezett, száľľ'lź-ľal' igazo|t, szükséges költséget meg kell téríteni,
melyek kifizetését a polgáľmester engedélyezi.

4. $ Ez a rendelet 2014. október22.napján lép hatályba.

5. $ Hatályźúveszti
a) a polgáľmesteÍ, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttaLásairól, valamint az önkormźtnyzati

képviselők kiesettjövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjárő|sző|ó 40l1998. (KI.O1.) önkoľmányzati
rendelet;

b) a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatĺásaiľól, valamint az önkormányzati
képviselők kiesett jövede|mének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998. (XI.0l.) ö'nkormányzati
rendelet módosíüísráról szóló |7 l |999. (IV. 1 3.) önkormányzati rendelet;

c) a polgármeste\ az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttaLásairól, valamint az önkormźnyzati
képviselők kiesett jövedelmének megtéľítéséről és tiszteletđijárő| sző|ő 40/|998. (x[.01.) önkoľmányzati
rendelet módosíŁásáról szóló 27 /2000. onl' 1 4.) önkormányzati rendelet;

d) a polgáľmester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásairő|, valamint az önkormátnyzati
képviselők kiesett jövedelmének megtéľítéséról és tiszteletdíjźró| sző|ő 40/1998. (xII.01.) önkormányzati
rendelet módosíĺásáról szóló 49 l 2000. (xII.29. ) önkormányzati ľendelet;

e) a polgármesteÍ, azalpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatĺásairól, valamint az önkoľmányzati
képviselők kiesettjcivedelmének megtéľítéséről és tiszteletdíjáľól szo|ő 40/1998. (XII.01.) önkormányzati
rendelet módosítĺásĺáról szóló 20 /2003 . (Iv. 1 0.) önkoľmányzati rendelet;



f) a polgáľmester, az alpolgáľmesterek illetményéről és egyéb juttatásairól, valamint az önkormányzati
képviselők kiesett jövedelmének megtéľítéséről és tiszteletdijźttől sző|ő 40l|998. (xil.01.) önkormányzati
ľendelet módosítĺásáról szóló 27 /2003 . (v. 1 4.) önkormányzati rendelet;

g) a polgrírmester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttaŁĺsairól, valamint az önkormźtnyzati
képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szo|ő 40/1998. (xII.01.) önkormányzati
ĺendelet módosításaróI szóló 52/2003. (X.fz.) önkoľmányzati rendelet;

h) a polgárme ster, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttaüásairól, valamint az öĺlkotmtĺnyzati
képviselők kiesett jövedelmének megtérítésérő| és tiszteletdíjáról sző|ő 40/|998. (KI.Ol.) önkormányzati
rendelet módosíüásaról szóló 38 /2006. (Ix.27 .) önkormányzati rendelet;

i) a polgármester, az alpolgármesteŕek illetményéľől és egyéb jutüatásairól, valamint az ijnkorllúlyzali
képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáÍól sző|ő 40/1998. (KI.O1.) önkormányzati
rendelet módosítasĺáról szóló 5 I / 200 6. (KI.O l .) önkoľmányzati rendelet;

j) a polgármestet, azalpolgáľmesterek illetményéľől és eryéb jutüatásaiľól, valamint az önkoľmányzati
képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról sző|ő 40l1998. (KI.O1.) önkormányzati
rendelet módosíüásáľól szóló |0/20|0. (n. 1 l .) önkormányzati rendelet.

Budapest, 2014. október .....

Danada.Rĺmán Edina
jegĺző

Dľ. Kocsis lľdáLté

polgáľmester



INDoKoLÁs

az önkoľmányzati képvisetők, a bizottsági elntikiik, a bizottság tagiának díjazáľásól szóló
iĺnkoľmánvzati ľendelethez

1.S

Az önkoľmĺányzati képviselő havi tiszteletdíjának megállapítástra vonatkozó szabályokat tarta|mazza.

2.S

Megfiatźrozza abizottsźtg elnökének, abizottság tagjának és a bizottság nem ĺinkoľmányzati képviselő
tagsźnak havi tiszteletd[iának mértékét.

s.s
A természetbeni juttatásokľa és költségtérítésre vonatkozó rendelkezésekettarta|maz'za.

4.$

Hatźiyba léptető rendelkezés.

}J.atźiy áú ve sztő ľendelkezé sek.

s.s


