
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2020.(X.14.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról  

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

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

bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Tiszteletdíj 

 

1. § Az önkormányzati képviselőt a képviselő-testületi ülésen való, jelenléti ív aláírásával 

igazolt részvételéért havi tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított illetményalap 
1hatszorosa (a továbbiakban: alapdíj). 

 

2. § (1) Az állandó bizottság tagja havonta bizottsági tiszteletdíjra jogosult. Ha az 

önkormányzati képviselő egy, vagy több bizottság tagja, a bizottsági munkában való 

részvételéért az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-a illeti meg (a továbbiakban: összevont 

bizottsági tiszteletdíj). 

(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagját a bizottsági munkában való 

részvételéért az alapdíj 45 %-a illeti meg. 

(3) Az állandó bizottság elnöke havonta az alapdíjon felül bizottsági elnöki tiszteletdíjra 

jogosult. A bizottsági elnöki tiszteletdíj összege - több tisztség és bizottsági tagság esetén is- az 

alapdíj 90%-a.  

 

3. § (1) A tanácsnok az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havonta 

tanácsnoki tiszteletdíjra jogosult. 

(2) A tanácsnoki tiszteletdíj havi összege az alapdíj 90%-a. 

 

4. § Az ideiglenes bizottság elnöke és tagja ezen a jogcímen tiszteletdíjra nem jogosult. 

 

5. § A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell folyósítani. 

 

6. § (1) Amennyiben az önkormányzati képviselő hat hónap időtartam alatt a rendes képviselő-

testületi üléseken tartott létszámellenőrzések, továbbá a rendes bizottsági ülések 50 %-áról 

hiányzik - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - meg kell vonni egy havi alapdíjának, 

összevont bizottsági tiszteletdíjának, vagy bizottsági elnöki tiszteletdíjának 25 %-át két 

hónapon keresztül. 

(2) A képviselő-testület ülésein a tiszteletdíj megállapítása szempontjából két alkalommal, a 

Képviselő-testületi ülés megnyitását követően és bezárása előtti időpontban kell 

létszámellenőrzést tartani. 
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(3) Nem képviselő bizottsági tag egy havi tiszteletdíjának 25 %-át kell megvonni - a (4) 

bekezdésben foglaltak kivételével - ha a nem képviselő bizottsági tag három egymást követő 

rendes bizottsági ülés közül kettőről hiányzik. 

(4) Az (1) és (3) bekezdésekben rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az önkormányzati 

képviselő vagy a nem képviselő bizottsági tag  

a) a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység, 

b) az állampolgári kötelezettség teljesítése, 

c) a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével összefüggő 

hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetés, 

d) a keresőképtelenséggel járó betegség 

miatt hiányzik. 

(5) Rendes ülésnek a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést és az ezeket megelőző rendes 

bizottsági üléseket kell tekinteni. 

(6) A hiányzások tekintetében a január 1. és június 30., illetve július 1. és december 31. közötti 

időszakot kell alapul venni. 

 

2. A természetbeni juttatások 

 

7. § (1) Az önkormányzati képviselő természetbeni juttatásként Budapest Főváros 

közigazgatási területén érvényes, tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási 

bérletre jogosult.  

(2) A tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet az elvesztése esetén 

nem pótolható. 

 

8. § (1) Az önkormányzati képviselő részére a feladatai ellátásához, a megbízatása idejére, egy 

darab középkategóriás hordozható számítógépet kell biztosítani. Valamennyi képviselő azonos 

típusú készülékre jogosult. 

(2) A hordozható számítógép rendeltetésszerű használatához szükséges szoftverek telepítéséről 

a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

(3) A hordozható számítógépet az önkormányzati képviselő kizárólag személyesen 

használhatja, köteles azt rendeltetésszerűen használni és megőrizni. A hordozható számítógépet 

a képviselői megbízatás megszűnését követő öt napon belül a Hivatalban le kell adni. 

(4) Ha a hordozható számítógép rendeltetésellenes használat miatt rongálódott meg, vagy az 

eszköz elveszett, a teljes kárt a képviselőnek kell megtérítenie azzal, hogy a kártérítés összege 

a képviselő kéthavi tiszteletdíjának megfelelő összeget nem haladhatja meg.  

 

3. Költségtérítés 

 

9. § (1)2 Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei közül, az a) - c) pontban felsorolt költségek, 

legfeljebb az alábbi összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a polgármester 

engedélyezi: 

a) vezetékes és mobilinternet-előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) mobiltelefon előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és folyóirat beszerzésével, telekommunikációs, 

audiovizuális és elektronikai eszköz vásárlással, illetve mobiltelefonhoz kapcsolódó egyéb 

költséggel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig. 
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(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott költségtérítés kizárólag az életvitelszerűen 

használt és lakcímként az önkormányzati képviselő lakcímkártyáján bejegyzett ingatlanon való 

felhasználással kapcsolatban, az önkormányzati képviselő nevére kiállított számla alapján illeti 

meg a képviselőt. 

(3) Az önkormányzati képviselők költségtérítésre vonatkozó igényét a Polgármester 

ellenjegyzése után a Polgármesteri Hivatal fizeti ki. 

 

4. Üdülőhasználat 

 

10. § Az önkormányzati képviselő és az önkormányzati képviselő Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott közeli hozzátartozói az önkormányzat 

tulajdonában lévő üdülőket térítésmentesen vehetik igénybe, azonban az idegenforgalmi adót 

meg kell fizetniük. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 24/2014.(X.31.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Bese Ferenc s.k.                                                            dr. Szabó Tibor s.k. 

              polgármester                                                                           jegyző 


