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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a 

képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 

tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást állapíthat meg. 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. A tiszteletdíj megállapítása tehát nem 

kötelező, és a törvény értelmében a megállapításának már 2014 óta nincsenek 

összegszerű korlátai. 

 

A Képviselő-testület 5 évvel ezelőtt, a 2014. november 13-i ülésén fogadta el a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló új önkormányzati rendeletét, amely már 

többször módosításra került, a legutóbb a 2019. évi önkormányzati választást követően. 

Akkor a képviselői tiszteletdíjak mintegy 30%-kal való csökkentését kezdeményeztem –

nem utolsósorban az önkormányzat rossz állapotban megöröklött pénzügyi helyzetére is 

tekintettel – a választás napjára visszamenőleg, amely javaslatot a testület támogatta. 

 

Változatlanul a véleményem, hogy a város érdekében végzett képviselői munka 

elsősorban szolgálat, amelyet a választópolgárok bizalmából érdemeltünk ki, ugyanakkor 

a képviselő-testületi munka felelősséggel jár, és a helyi társadalom joggal várja el a 

felkészültséget és az aktivitást, amihez anyagi elismerésnek is indokolt társulni. Habár a 

veszélyhelyzet még fennáll, de a testület és a bizottságok már maguk gyakorolják a 

feladat- és hatáskörüket, ez élet és az önkormányzati munka is visszatér a rendes 

kerékvágásba, ezért javaslom a tiszteletdíjak visszaállítását a korábbi szintre július 1-

jétől. Ezt lehetővé teszi az, hogy az önkormányzat költségvetése immár biztos alapokon 

nyugszik, nincs kifizetetlen számla, illetve 2021-ben még nem kellett folyószámlahitelt 

igénybe venni. 

 

Az összegszerű változást az alábbi táblázat szemlélteti: 

  
Jelenlegi 

összeg 

A 

tiszteletdíjak 

összege 

2021. július 

1-jétől 

Különbség 

Képviselői alapdíj: 58.000,- Ft 88.900,- Ft 30.900,- Ft 

Külsős bizottsági tag tiszteletdíja: 40.000,- Ft 40.000,- Ft 0,- Ft 

Képviselő, ha bizottsági tag (alapdíjjal együtt): 98.000,- Ft 128.900,- Ft 30.900,- Ft 

Képviselő, ha bizottsági elnök vagy tanácsnok 

(alapdíjjal együtt): 
118.000,- Ft 168.900,- Ft 50.900,- Ft 

 

Pintér Szilárd 

polgármester  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (……..)  önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 25/2014. (XI. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város 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. §  

 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 25/2014. (XI. 14.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja – amennyiben nem tölt be alpolgármesteri 

tisztséget –  

a) alapdíj címén havi 88.900,- Ft, 

b) havi 128.900,- Ft, ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület 

állandó bizottságának tagja, abban az esetben is, ha több bizottságban is 

tag, 

c) havi 168.900,- Ft, ha a képviselő tanácsnoki tisztséget tölt be, 

d) havi 168.900,- Ft, ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület 

állandó bizottságának elnöke.” 

 

2. §  

 

Hatályát veszti a Rendelet 4/A. §-a 

 

3. §  

 

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba 
 

 

 

Pintér Szilárd       dr. Szabó Péter 

 polgármester                jegyző 

  



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes 

hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

Társadalmi hatás: 

Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik, mivel a díjváltozás a testület tagjait 

érinti. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

Elfogadása esetén a rendeletnek van költségvetési hatása, a képviselői 

tiszteletdíjakra nagyobb forrást kell biztosítani a testületnek. 

 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Az adminisztrációban változás nem következik be. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosítás tervezetének elfogadása nem szükségszerű, az elmaradása 

nem jelent jogszabálysértést. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

  



 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

1. § 

 

A tiszteletdíjak havi összegének módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

2. § 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

3. § 

 

A hatálybalépésről rendelkezik, annak időpontja 2021. július 1-je 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 


