
 
Iktató szám: 130/2022 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok,  

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló) 

 

Előterjesztő:    Deutsch László, önkormányzati képviselő 

 

Készítette:    Deutsch László önkormányzati képviselő      
 

Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzati képviselők díjazását és természetbeni juttatását jelenleg a Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő testületének 31/2014. (XI. 28.) sz. rendelete 

tartalmazza. A rendelet alapjául a helyi önkormányzati képviselők díjazására vonatkozó 

szabályokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) határozza meg. 

Az Mötv. 35. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület az önkormányzati 

képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében 

meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapítson meg.  

A (2) bekezdés szerint az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke 

vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható.  

A tiszteletdíj megállapítása nem kötelező, azonban a megállapításának kritériuma, hogy 

tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 

A tiszteletdíj mértékével kapcsolatban egyéb törvényi előírás nincsen, a képviselő-testület a 

tiszteletdíj összegét saját maga határozza meg rendeletében. Ennek során célszerű tekintettel 

lenni arra, hogy a képviselői tiszteletdíj ne érje el az alpolgármester tiszteletdíját, továbbá 

érdemes differenciálni arra tekintettel is, hogy a képviselő egyúttal bizottsági tag, elnök, 

továbbá helyi önkormányzati képviselő-e avagy sem. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés 

meghozatalára. 

Mellékletek:  

1. számú melléklet a 31/2014. (XI. 28.) sz. Rendelet módosítása 

2. számú melléklet a rendelet módosítás indokolása 

3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

 

Budapest, 2022. május 05. 

Tisztelettel: 

 Deutsch László s.k. 

 önkormányzati képviselő 

 



 
 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló – a …./2022. sz. előterjesztés mellékletét képező - …/2022 (… . … ) önkormányzati 

rendeletet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 2022. május 12. 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért 

 

  



 
1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022 (… . …) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 31/2014 (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 

(2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (6) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 100%-ának megfelelő összeg (továbbiakban: képviselői alapdíj) 

(3) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben a képviselő-testület valamely 

állandó bizottságának tagja – több bizottsági tagság esetén is – a képviselői alapdíj 1,8-szorosa. 

(4) A helyi önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja, amennyiben a képviselő-testület 

valamely állandó bizottságának elnöke vagy tanácsnok – több tisztség és bizottsági tagság 

esetén is – a képviselői alapdíj 2,80-szorosa. 

(5) A képviselő-testület állandó bizottsága nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja, a 

képviselői alapdíj 85%-ának megfelelő összeg. 

(6) Ha a képviselő (3)-(5) bekezdés alapján több tiszteletdíj kiegészítésre lenne jogosult, úgy 

részére csak a magasabb tiszteletdíj kiegészítést kell megállapítani.” 

 

 



 
 

2. § 

Az R. a következő 6. §-sal egészül ki: 

„6. § Az e rendeletnek a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2022 (… . …) önkormányzati rendelete által megállapított rendelkezéseit 2022. január 1-

jétől kell alkalmazni.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2022.  

Baranyi Krisztina        Baloghné dr. Nagy Edit 

    polgármester          címzetes főjegyző 

  



 
2. számú melléklet 

Általános indokolás 

Az önkormányzati képviselők díjazását és természetbeni juttatását jelenleg a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő testületének 31/2014. (XI. 28.) sz. 

rendelete tartalmazza. A rendelet alapjául a helyi önkormányzati képviselők díjazására 

vonatkozó szabályokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) határozza meg. 

Az Mötv. 35. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület az önkormányzati 

képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében 

meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapítson meg.  

A (2) bekezdés szerint az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság 

elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható.  

A tiszteletdíj megállapítása nem kötelező, azonban a megállapításának kritériuma, hogy 

tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátását. A tiszteletdíj mértékével kapcsolatban egyéb törvényi előírás nincsen, a képviselő-

testület a tiszteletdíj összegét saját maga határozza meg rendeletében. Ennek során célszerű 

tekintettel lenni arra, hogy a képviselői tiszteletdíj ne érje el az alpolgármester tiszteletdíját, 

továbbá érdemes differenciálni arra tekintettel is, hogy a képviselő egyúttal bizottsági tag, 

elnök, továbbá helyi önkormányzati képviselő-e avagy sem. 

A javaslat a képviselő tiszteletdíjat a mindenkori a kötelező legkisebb munkabérhez 

(minimálbér) köti. A felülvizsgálat szükségességét az adja, hogy Ferencváros az egyetlen 

hely, ahol nem került eddig sor a tiszteletdíjak rendezésére, sem 2019-ben, sem a 

polgármesteri fizetésemelést követően. 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja a mindenkori a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 100%-ának megfelelő összeg. Az egyes pozíciókhoz tartozó összegek ehhez 

viszonyítva kerülnek megállapításra. 

2. §-hoz 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  

  



 
3. sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a jogszabály rendelkezései 

értelmében a jogszabály-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásairól, valamint várható 

következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

1. Társadalmi hatások 

 

A tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat mindenkori 

költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló előirányzatban kell biztosítani. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A tervezetnek környezeti következményei nincsenek. 

 

4. Egészségügyi következmények 

 

A tervezetnek egészségügyi következményei nincsenek.  

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A tervezet nem jár az adminisztratív terhek növekedésével.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 

A felülvizsgálat szükségességét az adja, hogy Ferencváros az egyetlen hely, ahol nem került 

eddig sor a tiszteletdíjak rendezésére, sem 2019-ben, sem a polgármesteri fizetésemelést 

követően.  

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 


