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Tisztelt Képviselő-testület!   
 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 20. § (1) bekezdése szerint a 
települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a 
munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a 
képviselő-testület téríti meg, melynek alapján a települési képviselő 
társadalombiztosítási ellátásra is jogosult.  
A képviselők testületi munkában való részvételének ellentételezését a Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló, többször módosított 
10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet (SzMSz) 53. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 
megtéríti.   
 
1. Miután a települési képviselő tevékenységét nem csupán a testületi ülésen fejti ki, hanem 
szabadidejében is ellát olyan feladatokat, amelyek a testületi vagy bizottsági ülésekre való 
felkészülés, illetve egy-egy előterjesztés előkészítése, határozat végrehajtása érdekében 
szükségesek, a köz érdekében végzett tevékenysége honorálásaként az Ötv. 20. § (2) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, 
a bizottság tagjának, a tanácsnoknak – törvény keretei között – rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
Ezeket a törvényi kereteket a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, többször módosított 1994. évi LXIV. 
törvényben (Ptv.) határozta meg az Országgyűlés.  
 
A Ptv. 14. § (1) bekezdése lényegében megismétli az Ötv. fent hivatkozott 20.§ (2) 
bekezdését. A 15. § (1) bekezdésében kerül konkrétan meghatározásra az a szorzószám, 
amellyel a képviselő havi tiszteletdíjának (az alapdíjnak) az összege megállapítható. Ez a 
szorzószám jelenleg a fővárosi kerületi önkormányzat esetében 2,5.  
Az alapdíj kiszámításához a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 
43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalapot kell számításba venni, figyelemmel a 
2003. évi XLV. törvény 128. §-ában foglaltakra, mely szerint az önkormányzati képviselő 
tiszteletdíjának megállapítása során mindaddig a  helyi önkormányzat képviselő-testülete által 
megállapított illetményalapot kell alkalmazni, ameddig az államigazgatásban megállapított 
illetményalap azt el nem éri.  
A központi illetményalap jelenleg: 38.650.- Ft, az önkormányzati költségvetésben 
meghatározott illetményalap  pedig 42.000.- Ft.  
    
Mivel a fent hivatkozott törvényben a jogalkotó az alkalmazható  szorzószám felső határát 
állapította meg, ennek választásakor a szorzószámról a testületnek külön nem kell döntenie. 
A fentiek figyelembe vételével javaslom a törvény által biztosított legmagasabb szorzószám 
alkalmazását, így a képviselő havi tiszteletdíjának, az alapdíjnak a maximális összege bruttó 
105.000.- Ft lehet. 
 
2. „Ptv. 15. § … 
(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság 
esetén is – legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető. 
(3) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban 
részesíthető. 
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(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, 
bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető.” 
 
A fenti számításokat elvégezve (a 105.000.- Ft-os alapdíjjal számolva) a havi bruttó 
tiszteletdíj maximuma 
 
képviselő bizottsági tag esetében 152.250.- Ft,  
nem képviselő bizottsági tag esetében 47.250.- Ft,  
bizottsági elnök és  tanácsnok esetében 199.500.- Ft. lehet.  
 
A mai nappal kezdődő képviselő-testületi ciklus indításaként javaslom a törvény által 
biztosított, az előzőekben leírt legmagasabb összegek megállapítását, illetve elfogadását. 
 
3. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 
javadalmazásáról alkotott 31/2006. (XI.7.) Kt. számú rendelete a fenti tiszteletdíj összegeket 
tartalmazza, ezért annak módosítása jelen alkalommal nem szükséges. 
 
A hivatkozott rendelet 4. § (2) bekezdésében a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő 
képviselő szankcionálásával kapcsolatos hatáskörét az Ügyrendi, Jogi és Kisebbségügyi 
Bizottság részére adta át. Az SZMSZ felülvizsgálata során, a bizottsági hatáskörök 
áttekintésekor figyelemmel kell lennünk majd a rendelet ezen rendelkezésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Mivel előterjesztésemet az Önök tájékoztatásaként készítettem, kérem, hogy jóváhagyólag 
vegyék azt tudomásul. 
 
Budapest, 2010. október 7. 
 
 
     
                                                    Németh Szilárd 
          polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy dönt, hogy az 
önkormányzati képviselők javadalmazásáról szóló polgármesteri javaslattal egyetért. 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 
   polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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