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Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2019.  november  7.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának 
díjazásáról szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet módosítására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozat elfogadásához minősített 
szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  A  tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület  2014.  október  22.  napján tartott testületi ülésén elfogadta az 
önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról szóló 
35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely  2014.  október 
22.  napján lépett hatályba. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  43.  §  (3)  bekezdése alapján a képviselő-testület 
az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester 
előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, 
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 

Figyelemmel arra, hogy a szervezeti és működési szabályzatról (SZMSZ) szóló 
önkormányzati rendelet módosítását is tárgyalja a Képviselő-testület, mely rendelkezéseket 
tartalmaz a tanácsnoki tisztség létrehozására, indokolt a tanácsnokok díjazására vonatkozó 
szabályozással kiegészíteni a Rendeletet. 

Az SZMSZ módosításával összhangban a Rendeletben szükséges az állandó bizottságok 
elnöki és tagsági díjazásra vonatkozó rendelkezések újraszabályozása, azzal, hogy a korábbi 
szabályozás illeszkedjen az új SZMSZ struktúrájához. 
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II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a rendeletalkotás és a döntés meghozatala a Tisztelt Képviselő-
testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az önkormányzati rendeletek összhangjának megteremtése. 

A  döntés pénzügyi hatása: 

2019.  évre a rendelet tervezetben foglaltak alapján  8.557  e  Ft  tisztelet díj és  1.370  e  Ft 
munkaadót terhelő járulék fizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak, 
melynek fedezete a  11101  címen rendelkezésre áll, 

2020-tól évente  101.069  e  Ft  a tiszteletdíj összege és  16.250  e  Ft  a munkaadót terhelő 
járulékok összege, melyre előzetes kötelezettség vállalás szükséges önként vállalt 
feladatként a közhatalmi bevételek terhére. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  35.  §-án,  42.  §  1.  pontján, valamint az  43.  §  (3) 
bekezdésén alapul. Az Mötv.  50.  §-a alapján a rendeletalkotáshoz, a képviselő-testület 
szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 

Az Mötv. rendelkezései alapján: 
35.  §  (1) A  képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 
juttatást állapíthat meg. 
(la) A  fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési 
tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg. 
Indokolás 

(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. 

42. §  A  képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
1.  a rendeletalkotás; 
43. §  (3) A  képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. 
46.  §  (1) A  képviselő-testület ülése nyilvános. 
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. 

Fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



Budapest, 2019.  november  06. n 
Piká András 
polgármester 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

1. az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról 
szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet módosítása miatt a képviselők és 
bizottsági tagok díjazására előzetes működési kötelezettséget vállal önként vállalt 
feladatként határozatlan időre a közhatalmi bevételek terhére 2020-tól évente  117.319 
e  Ft  összegben, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat  2020-tál az éves 
költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az eves költségvetés tervezése 

Törvényességi ellenőrzés: 
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dr. Mészár  Erika 
jegyzőt helyettesítő aljegyző 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

—12019.  (XI.07.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról 
szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  143.  §  (4) 
bekezdés  0  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról szóló 
35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2.  §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(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) A  képviselő-testület állandó bizottsága nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja a 
bruttó átlagkereset 25%-ának megfelelő összeg." 

2.§ A  Rendelet a  2.  §-át követően a következő  2/A. §-sal  egészül ki: 

„2/A.  §  (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. 



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

3.§  A  Rendelet  3.  §  (5)  bekezdésében az „estén" szövegrész helyébe „esetén" szöveg lép. 

4.§ E rendelet  2019.  november 8-án lép hatályba. 

Budapest, 2019.  november  07. 

Pikó András dr. Mészár  Erika 
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 



INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról 
szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló  .../2019.  (XL07.) 

önkormányzati rendelete 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A  rendelet módosításának indoka az önkormányzati rendeletek összhangjának megteremtése. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Az ideiglenes bizottságok megszüntetése miatt szükséges módosítani a rendelkezést. 

2. §-hoz 

A  szervezeti és működési szabályzattal való összhang megteremtése érdekében szabályozni 
szükséges a tanácsnok tiszteletdíját. 

3. §-hoz 

Szövegcserés módosító rendelkezést tartalmaz. 

4. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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