
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete      

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2019. (XII…..)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/1995. (II.21.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. §  (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/1995. (II.21.) önkormányzati rendelet  
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § (2) A képviselő havi 46.500 Ft tiszteletdíjra jogosult." 

2.§ 

A Rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.§ (3) A képviselő-testület a bizottságok nem képviselő tagjai részére 7.500 Ft/bizottsági ülés 
tiszteletdíjat nyújt.” 

3.§ 

Jelen rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 

Kéthely, 2019. december … 

Molnár Balázs Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. december …. 

 Nagy Gáborné 
 jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 

Ügyiratszám: K/2876/1/2019. 5. számú előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/1995. (II.21.) önkormányzati rendelet 

módosítása indokolása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e tárgykört érintően 2010. október 17-én tartott 
ülésén módosította legútóbb rendeletét, a képviselői és külső bizottsági tagok tiszteletdíja mértékét 
érintően.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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.  
Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 

A képviselői tiszteletdíjak mértékét a helyi köztisztviselői illetményalaphoz igazítva, 46.500 Ft-ban javasolom 
megállapítani. 
A bizottságok külső tagjai tiszteletdíjánál az eddigi juttatási mérték növelésén túl, a gyakoriságon is 
változtatást javasolok. Az eddigi egységes havi juttatás helyébe a bizottsági ülésszám szerint kerülne 
számfejtésre a külső bizottsági tagok tiszteletdíja. Ezzel jobban közelítve az egyes bizottságok munkájában 
végzett munkához. 
A tervezet tiszteletdíjnövelés 2020. január 1. napjától lépne hatályba.  

Kéthely, 2019. december 2. 

Molnár Balázs 
polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/1995.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények:

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás

Egyéb 
hatás: 

A rendelet-tervezet a képviselők és a bizottságok nem 
képviselő tagjai részére nyújtandó tiszteletdíj 
mértékének emeléséről szól.   

A rendelet többletkiadást jelent, mivel az 
eddigi havi juttatás a képviselők esetében a 
38.600 Ft-ról, a helyi köztisztviselői 
illetményalaphoz igazítva, 46.500 Ft-ban 
kerülne megállapításra, míg a bizottságok 
külső tagjai estében a bizottsági ülésszám 
alapján kerülne meghatározásra a tiszteletdíj 
mértéke, az eddigi 5.000 Ft-ról, 7.500 Ft-ra 
növelve annak mértékét. A képviselők 
esetében az emelés 474 e Ft évi többlet-
kiadást jelent, míg a bizottságok külső tagjai 
esetében az ülésszám szerinti számfejtés  
okán csökkenne a költség, az eddigi évi 180 
e Ft helyett e célra a várható ülésszám  
alapján 142-145 e Ft-ra lenne szükség.  

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a rendelet megalkotása jogszabályi előírásból eredő szükségesség.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi-felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


