
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. február 11-ei ülésére 

 

Tárgy:  Tanácsnokok, bizottsági elnökök és nem 

képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapítása 2021. évi tiszteletdíjának 

megállapítása 

Előadó:      Horváth Zsolt polgármester  

Az előterjesztést készítette:    Baráthné Ruzicska Erika   

      személy- és munkaügyi ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:   a katasztrófavédelemről és a hozzá  

      kapcsolódó egyes törvények  

      módosításáról  szóló 2011. évi CXXVIII.  

      mellőzve 

Ügyiratszám:     DFV/78-4/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 35. §-a rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági 

tagok tiszteletdíjának, juttatásának, költségtérítésének megállapításáról. 

 

„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a 

bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást állapíthat meg.   

(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési 

tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat 

meg. 

(2) 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. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.” 

 

Az Mötv. 40. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére 

vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 33. § (1)-(2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:  

 

„33. § (1) A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja bruttó 162  000  Ft/hó. 

(2) A bizottsági tagok – függetlenül a betöltött bizottsági tagságok számától – bruttó 24 200 

Ft/hó összegű tiszteletdíjban részesülnek.” 



 

Javasolom, hogy a képviselő-testület vitassa meg a tiszteletdíjak 4 %-kal történő emelését. 

 

Amennyiben a képviselő-testület változtatni kíván a tiszteletdíjak összegén a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati 

rendelet vonatkozó rendelkezéseit módosítani kell, amelyre a 2021 márciusi ülésen kerülhet 

sor. 

 

 

Dunaföldvár, 2021. február 3. 

 

         

        Horváth Zsolt sk. 

                     polgármester 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 

1. 2021. január 1. naptól tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíját bruttó 168 500.-

Ft/hó/fő, és  

2. 2021. január 1. naptól a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját bruttó 25 200.-

Ft/hó/fő összegben állapítja. 

3. megbízza a jegyzőt, hogy készítse elő a soron következő képviselő- testületi ülésre A 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Határidő: 1-2. pontok vonatkozásában azonnal, 3. pont vonatkozásában a soron 

következő képviselő-testületi ülés 

Felelős:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Erről értesül: 

1. Személyi nyilvántartás 

2. Pénzügyi és Adó Iroda 

3. Rendelet készítője 

 


