
Minősített többség 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. február 14-i ülése  4. számú 
napirendi pontja 

Rendelettervezet a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak 
tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring 
Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2020. (……) önkormányzati rendelete 

a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról  

TERVEZET 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a megyei közgyűlés tagjainak, 
bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

A megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. 
(XI. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 

Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg, melynek havi bruttó 
összege 90000 Ft. 

(2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökei tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság 
esetén is –az alapdíj 90000 Ft-tal növelt összege, azaz havi bruttó 180000 Ft. 

(3) A Közgyűlés állandó bizottságai közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – több bizottsági tagság 
esetén is – az alapdíj havi bruttó 60000 Ft-tal növelt összege, azaz együtt 150000 Ft. 

(4) A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő tagjainak (a továbbiakban: a bizottság nem 
közgyűlési tagjai) tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is havi bruttó 60000 Ft.” 
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2. § 

Ezen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. 

 

 
               Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 

a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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 INDOKOLÁS 

A megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
Általános indokolás 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzati 
képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 
 
A Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha az önkormányzati képviselő, 
önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is 
megállapítható. Az önkormányzati tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 
 
A tiszteletdíjak megállapításánál ügyelni kell arra, hogy a bizottságok esetében a közgyűlési 
tag és a nem közgyűlési bizottsági tag bizottsági munkáért járó tiszteletdíja ne térjen el, 
azonos munkáért azonos tiszteletdíj járjon, a szabályozás ne legyen diszkriminatív. 
 
A tiszteletdíjak összegét utolsó alkalommal 2014-ben módosította a közgyűlés, így 
időszerűvé vált, hogy a tiszteletdíjak összegében korrekciót hajtsunk végre. 
 
A közgyűlési tagság esetén járó tiszteletdíj összegét 90000 Ft-ban, a bizottsági elnök 
tiszteletdíját 180000 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A közgyűlési tagsággal is rendelkező 
képviselő a közgyűlési tagságért járó alapdíj és a bizottsági tagságért járó díj együttes 
összegét számítva 150000 Ft-ban, a bizottságok nem képviselő tagjai pedig 60000 Ft havi 
tiszteletdíjban részesülnének a rendelettervezetben foglaltak elfogadása esetén. 
 
A korábbi tiszteletdíjhoz mérten a növekedés az alapdíj esetében 12,5 %, a bizottság elnök 
esetében 12,5 %, a bizottságok közgyűlési tagja esetében 25 %, a nem képviselő tagja 
esetén 50 %.  
 
A javaslat előterjesztésekor figyelembe vettük az önkormányzat költségvetésének teherbíró 
képességét. A tiszteletdíjak emelése a javasolt bizottsági struktúrát figyelembe véve 
járulékokkal együtt, éves szinten 5160 E Ft többletkiadást jelent. 
 
A tiszteletdíjakat – a képviselők nyilatkozata szerint – levonások terhelik, illetve az 
önkormányzat a bruttó tiszteletdíj után 17,5 % szociális hozzájárulási adót fizet. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A Közgyűlés tagjai részére havi 90000 Ft tiszteletdíjat javasolunk megállapítani, amely a 
Közgyűlésben végzett munkáért állapítható meg a képviselő számára. Az alapdíj korábbi 
összege 80000 Ft volt, a növekedés havi bruttó 10000 Ft. 
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A bizottság elnöke – a közgyűlési alapdíjat is figyelembe véve - havi bruttó 180000 Ft 
tiszteletdíjra lenne jogosult a tervezetben foglaltak szerint. A korábbi 160000 Ft-os díjhoz 
képest 20000 Ft-tal növekszik a tiszteletdíj összege.   
 
A bizottság képviselő tagja a Közgyűlésben végzett munkájáért biztosított alapdíjat is 
figyelembe véve a bizottságban végzett munkája elismerésekén havi 150000 Ft 
tiszteletdíjban részesülne a rendelettervezet alapján. A korábbi 120000 Ft tiszteletdíj 30000 
Ft-tal emelkedik. 
 
A bizottságok nem képviselő tagjai a bizottsági munkáért járó 60000 Ft tiszteletdíjban 
részesülnek. A korábbi 40000 Ft-os díj 20000 Ft-tal emelkedik. 
 
A tiszteletdíjak összegének meghatározásakor figyelemmel voltunk arra, hogy döntésünk 
tartós kötelezettséget jelent és arra is, hogy a tiszteletdíjak folyósítása ne veszélyeztesse az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 



 5 

 

 
                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek, a rendelet módosítása 
költségvetési kihatással jár. 
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.  
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosítására a tiszteletdíjak összegének korrekciója okán van szükség. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2020. február 3. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 

 


	Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc

