
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 16-i ülésére 

 
 
Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselő, a 
tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete módosítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
                                     

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 

A Képviselő-testület 2022. első féléves munkatervének megfelelőem felülvizsgálatra 
került Kistarcsa Város Önkormányzat (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testületének 
a települési képviselő, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottság nem képviselő tagja 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 23/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  
35. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági 
elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást állapíthat meg. Amennyiben az önkormányzati képviselő tanácsnok, 
önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is 
megállapítható.  
 
Az előterjesztett módosítások indoka, hogy a jelenleg hatályos tiszteletdíjak 
2015.februárban kerültek jóváhagyásra, az elmúlt 7 évben a képviselői  tiszteletdíjak 
összege változatlan. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, külsős bizottsági tagok 
a képviselői munkával összefüggésben felmerült költségeiket a tiszteletdíj összegéből 
finanszírozzák. Költségtérítésre kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 
képviselő-testület, vagy a polgármester kifejezett megbízásából végzett képviselői 
tevékenységgel összefüggő, a képviselő által megelőlegezett, számlával igazolt, szükséges 
költség kerül kifizetésre. 
 
 Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítás nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat kötelező feladatai ellátását. Az előterjesztett tiszteletdíj emelések mértéke 
30%-os  (éves szinten,  5 077  eFt személyi juttatás kiadás növekedést jelent, közterhekkel 5 
737 eFt), mely kiadás az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete tervezetébe 
beépült, annak fedezete biztosított. 
 

 



A társadalmi megbízatású alpolgármester díjazására nem az önkormányzati rendelet 
vonatkozik, tiszteletdíjára és költségtérítésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 
 
 
Az Mötv. 80. § (2) – (3) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású alpolgármester 
díjazásáról. 
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg 
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-
át. 
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású 
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület állapíthatja meg, 
ill. módosíthatja annak összegét, a lenti határozati javaslat alapján a képviselői, bizottsági 
tiszteletdíjakkal azonos mértékben (30 %) növekszik a társadalmi megbízatású 
alpolgármester juttatása. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, felmérve a szabályozás várható következményeit, 
mely az alábbiak szerint megtörtént:  
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A rendeletmódosításnak érdemi társadalmi hatása nincs, az önkormányzat tárgyévi 
költségvetési előirányzatai növekednek, azok fedezete a költségvetésben biztosítható, a 
tiszteletdíjak növelése pedig a választópolgárok hatékonyabb képviseletét szolgálja. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A képviselő-testület munkaterve szerint indokolt a felülvizsgált rendelet módosításáról dönteni.  
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Nincsenek. 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek.  
 
Az előterjesztésben foglalt indokokra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet/Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjék! 
 

 Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Zsiák Péter társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. február hónaptól bruttó 195.000.- Ft/hó 
összegben, költségtérítését bruttó 29.250.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 

 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 



 
 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja ../2022.(..) önkormányzati 
rendeletét a települési képviselő, tanácsnok, bizottsági elnök, bizottság nem képviselő 
tagja tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 23/2010. (X.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2022. február 6. 
 
 
                 Juhász István 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


