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Tisztelt Képviselőtestület!

2011. nyarán a döntést igénylő ügyek miatt több rendkívüli ülést tartottak mind a bizottságok, 
mind pedig a Képviselőtestület.

Több esetben előfordult, hogy képviselők illetve bizottsági tagok az üléseken nem vettek részt 
anélkül, hogy jelzés érkezett volna arról, hogy nem tud, nem fog részt venni az üléseken.

A  települési  képviselők  díjazásáról  és  természetbeni  juttatásáról  szóló  5/1995.  (II.  23.) 
önkormányzati  rendelet  jelenleg  nem  tartalmazz  a  képviselők  illetve  bizottsági  tagok 
tiszteletdíjának mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket.

A  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a képviselőtestület a 
tiszteletdíj  mértékét,  a  természetbeni  juttatást  rendeletben  szabályozhatja.  A  (2)  bekezdés 
szerint a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját 
legfeljebb  25%-kal,  maximum  12  havi  időtartamra  csökkentheti,  illetőleg  természetbeni 
juttatását  ugyanilyen  időtartamra  megvonhatja.  Ismételt  kötelezettségszegés  esetén  a 
csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a rendelet egészüljön ki a csökkentés lehetőségével és 
annak részletes szabályaival a mellékelt rendelet-tervezet szerint.

Kérem a  Tisztelt  Képviselőtestületet,  hogy az  előterjesztést  tárgyalja  meg  és  a  határozati 
javaslatot fogadja el.

Budapest, 2011. október 25.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
    polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a települési képviselők díjazásáról és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) 
önkormányzati  rendelet  módosítására  vonatkozó  a  ……/2011.  sz.  előterjesztést 
rendelettervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap a kifüggesztésre
Felelős: Jegyző



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselőtestületének 
…../2011. (……..) rendelete

a települési képviselők díjazásáról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról  
szóló 1990.évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) 
bekezdésben  foglalt felhatalmazása  alapján  a  települési  képviselők  díjazásáról,  és  természetbeni 
juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) önkormányzati  rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:

1.§

A Rendelet kiegészül egy új 7. §-al az alábbiak szerint, az eredeti 7-8.§-ok pedig 8-9.§-ra 
változnak:

„7.§.
A tiszteletdíj mérséklése

(1) A képviselő köteles részt venni a képviselőtestületi  ülésen, a bizottsági tag pedig a 
bizottsági ülésen.

(2) A  képviselő  a  képviselőtestületi,  a  bizottsági  tag  a  bizottsági  ülésről  történő 
távolmaradást legkésőbb az ülést megelőző napon telefonon vagy személyesen köteles 
bejelenteni a Polgármesternél vagy az általa meghatározott  személynél,  a bizottsági 
tag pedig a bizottság elnökénél vagy az általa meghatározott  személynél  a jelenléti 
íven történő rögzítés érdekében.

(3) A havi  tiszteletdíjat  mérsékelni  kell  annál  a  képviselőnél  és  bizottsági  tagnál,  aki 
részben  vagy  egészben  távol  marad  a  képviselőtestületi  vagy  a  bizottság 
döntéshozataltól, a távolmaradását pedig a (4) bekezdés szerint nem igazolja.

(4) Igazolt  távollétnek  kell  tekinteti  a  rendes  bizottsági  vagy  képviselőtestületi  ülés 
vonatkozásában, ha a képviselő vagy bizottsági tag 

a) a képviselőtestület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke 
megbízatása  alapján  az  ülésekkel  egyidőben  az  önkormányzat  érdekében 
feladatot teljesít,

b) a képviselőtestületi vagy a bizottsági ülés időpontjában beteg és erről orvosi 
igazolást  hoz  vagy  valamilyen  időponthoz  kötött  egészségügyi  ellátásban 
részesül és erről igazolást hoz,

c) közvetlen hozzátartozója elhunyt és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés 
időpontjával, állampolgári kötelezettségének tesz eleget és erről igazolást hoz.

(5) Az igazolt  távollét  bizonylatát  a képviselő, vagy a bizottsági tag a Polgármesternél 
vagy  az  általa  megjelölt  személynél  a  tárgyhó  utolsó  napjáig  köteles  leadni.  A 
távolmaradás telefonon történő bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.



(6) Rendkívüli ülés esetén a külföldi vagy belföldi munkahelyi elfoglaltság vagy egyéb 
elháríthatatlan  akadály  miatti  hiányzás  igazolt  távollétnek  tekinthető,  amennyiben 
annak  tényét  az  érintett  képviselő,  vagy  bizottsági  tag  az  ülés  kezdetéig  a  (2) 
bekezdésben meghatározott módon bejelenti.

(7) Az önkormányzati  képviselő havi tiszteletdíját  a képviselőtestületi  ülés munkájából 
történő igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell mérsékelni:

a) ha  a  tárgyhavi  képviselőtestületi  ülés(ek)  határozathozatalaiban  50  %-ot 
meghaladóan nem vett részt az alapdíj 25 %-ával,

b) ha  a  tárgyhavi  képviselőtestületi  ülés(ek)  határozathozatalaiban  25  %-ot 
meghaladóan nem vett részt az alapdíj 15 %-ával,

c) ha  a  tárgyhavi  képviselőtestületi  ülés(ek)  határozathozatalaiban  20  %-ot 
meghaladóan nem vett részt az alapdíj 10 %-ával.

(8) Az állandó bizottsági tag (képviselő és nem képviselő) havi tiszteletdíját a bizottsági 
ülés munkájából történő igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell 
mérsékelni:

a) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 50 %-ot meghaladóan 
nem vett részt az alapdíj 12 %-ával,

b) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 25 %-ot meghaladóan 
nem vett részt az alapdíj 7 %-ával,

c) ha a tárgyhavi bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 20 %-ot meghaladóan 
nem vett részt az alapdíj 5 %-ával.

(9) A  tiszteletdíj  mérséklése  során  a  képviselőtestületi  és  a  bizottsági  ülésről  történő 
igazolatlan távollét miatti csökkentés mértékét külön-külön kell figyelembe venni.

(10)A  tiszteletdíj  mérsékléséről  önkormányzati  képviselő  esetében  a  polgármester, 
bizottsági tag esetében a bizottság elnöke javaslatára a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési 
és  Összeférhetetlenségi  Bizottság  dönt.  A  döntésről  az  érintettet  írásban  kell 
tájékoztatni. A juttatás mértékének csökkentéséről a jegyzőt haladéktalanul értesíteni 
kell, aki ennek alapján intézkedik az esedékes tiszteletdíj kifizetéséről, a csökkentés 
érvényesítéséről.  A  döntés  ellen  az  érintett  a  döntésről  szóló  tájékoztatás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselőtestülethez fordulhat.”

2.§

E rendelet  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba  és  a  hatálybalépését  követő  napon 
hatályát veszíti.

Budapest, 2011. ………………………

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
   polgármester          jegyző



7. § 
Egyéb rendelkezések

(1) Az  e  rendeletben  szabályozott 
kérdéseken  túlmenően  a  polgármestert  és  a 
főállású  alpolgármestert   a  köztisztviselői 
törvényben  meghatározottak  szerint,  mint 
köztisztviselőket, egyéb juttatás is megilleti.

(2) Jelen  rendeletben  szabályozott 
kifizetések rendjéről és időbeni betartásáról a 
jegyző köteles gondoskodni.

7.§.
A tiszteletdíj mérséklése

(11) A  képviselő  köteles  részt 
venni  a  képviselőtestületi  ülésen,  a 
bizottsági  tag  pedig  a  bizottsági 
ülésen.

(12) A  képviselő  a 
képviselőtestületi,  a  bizottsági  tag  a 
bizottsági  ülésről  történő 
távolmaradást  legkésőbb  az  ülést 
megelőző  napon  telefonon  vagy 
személyesen  köteles  bejelenteni  a 
Polgármesternél  vagy  az  általa 
meghatározott  személynél,  a 
bizottsági  tag  pedig  a  bizottság 
elnökénél  vagy  az  általa 
meghatározott  személynél  a  jelenléti 
íven történő rögzítés érdekében.

(13) A  havi  tiszteletdíjat 
mérsékelni  kell  annál  a  képviselőnél 
és bizottsági tagnál, aki részben vagy 
egészben  távol  marad  a 
képviselőtestületi  vagy  a  bizottság 
döntéshozataltól,  a  távolmaradását 
pedig  a  (4)  bekezdés  szerint  nem 
igazolja.

(14) Igazolt  távollétnek  kell 
tekinteti  a  rendes  bizottsági  vagy 
képviselőtestületi  ülés 
vonatkozásában, ha a képviselő vagy 
bizottsági tag 

a) a  képviselőtestület,  a 
polgármester,  az 
alpolgármester  vagy  a 
bizottság  elnöke  megbízatása 
alapján  az  ülésekkel 
egyidőben  az  önkormányzat 
érdekében feladatot teljesít,

b) a  képviselőtestületi  vagy  a 
bizottsági  ülés  időpontjában 
beteg és erről orvosi igazolást 
hoz  vagy  valamilyen 
időponthoz  kötött 
egészségügyi  ellátásban 
részesül és erről igazolást hoz,

c) közvetlen  hozzátartozója 
elhunyt  és  a  végtisztesség 
időpontja  egybeesik  az  ülés 
időpontjával,  állampolgári 



kötelezettségének  tesz  eleget 
és erről igazolást hoz.

(15) Az igazolt távollét bizonylatát 
a  képviselő,  vagy  a  bizottsági  tag  a 
Polgármesternél  vagy  az  általa 
megjelölt személynél a tárgyhó utolsó 
napjáig  köteles  leadni.  A 
távolmaradás  telefonon  történő 
bejelentése nem helyettesíti az írásos 
igazolást.

(16) Rendkívüli  ülés  esetén  a 
külföldi  vagy  belföldi  munkahelyi 
elfoglaltság  vagy  egyéb 
elháríthatatlan  akadály  miatti 
hiányzás  igazolt  távollétnek 
tekinthető,  amennyiben  annak tényét 
az érintett  képviselő,  vagy bizottsági 
tag  az  ülés  kezdetéig  a  (2) 
bekezdésben  meghatározott  módon 
bejelenti.

(17) Az  önkormányzati  képviselő 
havi tiszteletdíját  a képviselőtestületi 
ülés  munkájából  történő  igazolatlan 
távolmaradás arányában a következők 
szerint kell mérsékelni:

a) ha  a  tárgyhavi 
képviselőtestületi  ülés(ek) 
határozathozatalaiban 50 %-ot 
meghaladóan nem vett részt az 
alapdíj 25 %-ával,

b) ha  a  tárgyhavi 
képviselőtestületi  ülés(ek) 
határozathozatalaiban 25 %-ot 
meghaladóan nem vett részt az 
alapdíj 15 %-ával,

c) ha  a  tárgyhavi 
képviselőtestületi  ülés(ek) 
határozathozatalaiban 20 %-ot 
meghaladóan nem vett részt az 
alapdíj 10 %-ával.

(18) Az  állandó  bizottsági  tag 
(képviselő  és  nem  képviselő)  havi 
tiszteletdíját  a  bizottsági  ülés 
munkájából  történő  igazolatlan 
távolmaradás arányában a következők 
szerint kell mérsékelni:

a) ha  a  tárgyhavi  bizottsági 
ülés(ek) határozathozatalaiban 
50  %-ot  meghaladóan  nem 
vett részt az alapdíj 12 %-ával,



b) ha  a  tárgyhavi  bizottsági 
ülés(ek) határozathozatalaiban 
25  %-ot  meghaladóan  nem 
vett részt az alapdíj 7 %-ával,

c) ha  a  tárgyhavi  bizottsági 
ülés(ek) határozathozatalaiban 
20  %-ot  meghaladóan  nem 
vett részt az alapdíj 5 %-ával.

(19) A  tiszteletdíj  mérséklése  során  a 
képviselőtestületi  és  a  bizottsági 
ülésről  történő  igazolatlan  távollét 
miatti  csökkentés  mértékét  külön-
külön kell figyelembe venni.

(20)A  tiszteletdíj  mérsékléséről 
önkormányzati  képviselő  esetében  a 
polgármester,  bizottsági  tag esetében 
a  bizottság  elnöke  javaslatára  a 
Vagyonnyilatkozat  Ellenőrzési  és 
Összeférhetetlenségi  Bizottság  dönt. 
A döntésről az érintettet  írásban kell 
tájékoztatni.  A  juttatás  mértékének 
csökkentéséről  a  jegyzőt 
haladéktalanul  értesíteni  kell,  aki 
ennek alapján intézkedik az esedékes 
tiszteletdíj kifizetéséről, a csökkentés 
érvényesítéséről.  A  döntés  ellen  az 
érintett a döntésről szóló tájékoztatás 
kézhezvételétől  számított  15  napon 
belül  a  képviselőtestülethez 
fordulhat.”

8. § 
Záró rendelkezések

(1) E  rendelet  kihirdetése  napján  lép 
hatályba,  s  ezzel  egyidejűleg a  Ferencvárosi 
Önkormányzat  Képviselőtestületének 
többször  módosított  15/1992.  (XI.19.)  sz. 
rendelete hatályát veszti.

8. § 
Egyéb rendelkezések

(1) Az  e  rendeletben  szabályozott 
kérdéseken túlmenően a polgármestert és 
a  főállású  alpolgármestert   a 
köztisztviselői  törvényben 
meghatározottak  szerint,  mint 
köztisztviselőket,  egyéb  juttatás  is 
megilleti.

(2)  Jelen  rendeletben  szabályozott 
kifizetések  rendjéről  és  időbeni 
betartásáról  a  jegyző  köteles 
gondoskodni.

9. § 
Záró rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s 
ezzel  egyidejűleg a Ferencvárosi  Önkormányzat 
Képviselőtestületének  többször  módosított 
15/1992. (XI.19.) sz. rendelete hatályát veszti.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP



a települési képviselők díjazásáról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletet módosításához

1. A végrehajtás feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,  szervezeti,  tárgyi  és pénzügyi  feltételek 
biztosítva vannak.

2. Társadalmi hatások

A jogszabálynak jelentős társadalmi hatása nincs.

3. Társadalmi költségek

Az  önkormányzat  kiadásai  az  új  szabály  bevezetésével  várhatóan  nem  növekednek, 
esetenként csökkennek.

4. Költségvetési hatások

A rendeletben foglalt szabályozás bevezetésének jelentős költségvetési hatása nincs.
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