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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 
(4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg  

a) az önkormányzati képviselőknek – ide nem értve a polgármestert és az 
alpolgármestert,  

b) az állandó bizottságok elnökeinek, képviselő és nem képviselő 
alelnökeinek, 

c) az állandó bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak, 
d) a tanácsnokoknak.  
(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a polgármesteri illetmény 

25%-ának megfelelő összeg, azaz havonta bruttó 249.300 forint (a 
továbbiakban képviselői tiszteletdíj).   

(3) A (2) bekezdés szerinti képviselői tiszteletdíjon felül az önkormányzati 
képviselőket a bizottsági tagság után további bruttó 149.580 forint tiszteletdíj 
illeti meg. 

 (4) A bizottság képviselő elnökét a (3) bekezdés szerinti összegen felül 
további bruttó 99.720 forint tiszteletdíj illeti meg. 

(5) A bizottság képviselő alelnökét(alelnökeit) a (3) bekezdés szerinti 
összegen felül további bruttó 49.860 forint tiszteletdíj illeti meg.  

(6) A (2) bekezdés szerinti képviselői tiszteletdíjon felül tanácsnok tiszteletdíja 
megegyezik az állandó bizottsági elnök (4) bekezdés szerinti tiszteletdíjával, 
azaz bruttó 99.720 forint. 

 (7) A nem képviselő bizottsági tag a (3) bekezdés szerinti bizottsági 
tiszteletdíjjal megegyező, azaz 149.580 forint tiszteletdíjra jogosult. 

(8) A (7) bekezdés szerinti tiszteletdíjon felül a nem képviselő bizottsági 
alelnök az (5) bekezdés szerinti tiszteletdíjjal megegyező, azaz bruttó 49.860 
forint tiszteletdíjra jogosult.  

(9) A (2) bekezdés szerinti képviselői tiszteletdíj a mindenkori polgármesteri 
illetmény jogszabályban meghatározott összegéhez igazodik. 

(10) A (3)-(9) bekezdés szerinti tiszteletdíj tagságonként és tisztségenként illeti 
meg a jogosultakat a (11) bekezdés szerinti kivétellel. 

(11) Az az önkormányzati képviselő, aki tanácsnoki tisztséget is visel csak egy 
bizottsági tisztség vagy tagság után jogosult tiszteletdíjra, utóbbiak közül a 
magasabb összegű tiszteletdíjra jogosult. 



1/A. §1 Az önkormányzati képviselőt, bizottsági elnököt, bizottsági tagot és 
tanácsnokot a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időbeli 
hatálya alatt a részére az 1. § szerint megállapítható tiszteletdíj 70 %-a illeti meg. 

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 
részére – ide nem értve a polgármestert és az alpolgármestereket – Budapest 
főváros közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére 
jogosító utazási bérletet biztosít természetbeni juttatásként.  

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 
részére mobiltelefon, mobiltelefon előfizetés, laptop, valamint internet 
előfizetés (mobilinternet vagy lakcímen a képviselő nevére szóló helyi internet 
előfizetés) juttatásokat biztosít képviselői munkájuk ellátásához. 

3. § (1) A képviselő a Képviselő-testület képviseletében kizárólag a Képviselő-
testület által hozott, a jogok és a kötelezettségek pontos meghatározását 
tartalmazó képviselő-testületi határozat, a polgármester képviseletében pedig 
kizárólag a képviselethez kapcsolódó jogok és kötelezettségek pontos 
meghatározását tartalmazó külön írásos meghatalmazás alapján járhat el.  

(2) A képviselőnek a Képviselő-testület, illetve a polgármester megbízásából 
végzett tevékenységével összefüggésben keletkezett, a képviselő által 
megelőlegezett és számlával igazolt, szükséges költségét az önkormányzat 
költségvetési rendeletében e célra biztosított keret terhére meg kell téríteni.  

(3) A képviselői költségek megtérítését a képviseleti, illetve megbízási 
jogosultságot igazoló irat, valamint a számlák leadásától számított 5 napon 
belül a polgármester engedélyezi és intézkedik az összeg hivatali pénztáron 
keresztül, készpénzben történő kifizetéséről. 

4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(1a)2 E rendelet 1/A. §-a a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 22/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet.  

 
 
 
 
 Borbély Lénárd  s.k.             dr. Szeles Gábor s.k. 
   polgármester       jegyző  

 
 
 
 

                                                 
1 Beiktatta az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020. április 23-tól 
2 Beiktatta az 5/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2020. április 23-tól 
 


