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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

 
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 rendeletet, amelyet 
még abban az évben módosított a decemberi rendes ülésén, a képviselői tiszteletdíjak 
akkor már hat éve változatlan összegének 15%-os mértékű pozitív irányú rendezés miatt 
„a tiszteletdíjak értékállóságának helyreállítása érdekében”. 
 
Megítélésem szerint 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. Mindezeket figyelembe véve 
kezdeményezem a képviselői tiszteletdíjak mintegy 30%-kal való csökkentését a 
választás napjára visszamenőleg. Ez alól kivétel a bizottsági tagságért járó juttatás, 
amely változatlanul 40.000,-Ft lenne mind a képviselő, mind a nem képviselő bizottsági 
tagok esetében. Ezzel kapcsolatban még annyit szükséges megjegyezni, hogy a jelen 
ülésen az 1. és az 5. számú előterjesztésben hatfős bizottságok létrehozására teszek 
javaslatot, míg eddig négy főből állt a két állandó bizottság. 
 
A jelenlegi és a javasolt új összegeket az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

  Jelenlegi 
tiszteletdíjak 

Javasolt új 
tiszteletdíjak 

Különbség 

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

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

Képviselő, ha bizottsági tag,  
illetve ha tanácsnok 
(alapdíjjal együtt): 

128.900,- Ft 98.000,- Ft 30.900,- Ft 

Képviselő, ha bizottsági elnök,  
(alapdíjjal együtt): 

168.900,- Ft 118.000,- Ft 50.900,- Ft 



 
 
 
II.  A képviselői munkát támogató táblagépek beszerzése 
 
A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (SzMSz) értelmében a 
települési képviselő jogosult megbízatása idejére képviselői munkájához igénybe venni 
az Önkormányzati Hivatal által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, 
valamint a részére átadott – az Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező – mobiltelefont 
vagy hordozható számítógépet, annak tartozékait és a működéshez szükséges 
szoftvereket. Az előző ciklusban a testület 2015-ben arról rendelkezett, hogy a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és az általa közbeszerzési eljárás útján 
kiválasztott mobilszolgáltató között létrejött egyedi szolgáltatási szerződés igénybevétele 
esetén a képviselő-testület tagjai részére az önkormányzat maximum 50.000,-Ft értékig 
kétévenként telefonkészüléket biztosít. Javaslom ennek a rendelkezésnek a visszavonását 
azzal, hogy valamennyi képviselő egy komolyabb táblagépet kapjon használatra (az 
eszköz a Hivatal tulajdonában marad), valamint hozzá mobilinternet előfizetést (az 
előfizető a Hivatal). A takarékosság jegyében nem támogatom, hogy a képviselő-testület 
tagjai papíralapon is megkapják a testületi, bizottsági munkához kapcsolódó anyagokat. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
 

Határozati javaslat 
a képviselő-testület tagjainak munkáját segítő eszközök és szolgáltatások 

beszerzéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a mobiltelefon szolgáltatásra kötött 
szerződés keretén belül 12 darab táblagépet szerezzen be, valamint azokhoz fizessen 
elő mobilinternet szolgáltatásra azzal, hogy a beszerzett eszközöket a képviselő-
testület tagjai használhatják az önkormányzati munkájukhoz az előfizetéssel együtt a 
megbízatásuk időtartamára. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

2. A Képviselő-testület a 201/2015. (IV. 30.) Kt. határozatát visszavonja. 
 

Határid ő: 2019. november 15. 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (……..)  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. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 
(1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja – amennyiben nem tölt be 
alpolgármesteri tisztséget –  

a) alapdíj címén havi 58.000,- Ft, 
b) havi 98.000,- Ft, ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület 

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

c) havi 98.000,- Ft, ha a képviselő tanácsnoki tisztséget tölt be, 
d) havi 118.000,- Ft, ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület 

állandó bizottságának elnöke. 
(2) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 40.000 Ft.” 
 

2. §  
 
A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki: 
 

4/A. § 
 
A rendelet …/2019. (X. …) önkormányzati rendelettel megállapított, 2019. november 4-
től hatályos 2. §-át 2019. október 13-tól kell alkalmazni.” 
 

3. §  
 
Ez a rendelet 2019. november 4-én 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 testület tagjait érinti, 
ugyanakkor a város polgárai joggal várják el a takarékos önkormányzati 
gazdálkodást. 

 
Gazdasági, költségvetési hatás: 

Elfogadása esetén a rendeletnek van költségvetési hatása, a képviselői 
tiszteletdíjakra kevesebb 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, de elfogadása  
 
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. § 
 
Az új tiszteletdíjaknak a 2019. évi önkormányzati választás napjától való alkalmazásáról 
rendelkezik. 
 
3. § 
 
A hatálybalépésről rendelkezik, annak időpontja 2019. november 4-e. 
 
Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 


