
 

 

Előterjesztés 
Tiszteletdíjról és a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 

önkormányzati rendeletek megalkotásáról  

 
 

1. előterjesztés száma: 281/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: rendelettervezet 

2. melléklet: rendelettervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország Alaptörvénye 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) 

- a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban Nsztv.) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény kerete 

között” felhatalmazza a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra.  

Az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésébe, amely szerint „feladatkörében eljárva a helyi ön-

kormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve 

törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”. Az Alaptörvény 32. 

Cikk (3) bekezdése értelmében „az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellen-

tétes”. 

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében az önkormányzat származékos jogkörében eljárva 

elfogadott rendeletének illeszkednie kell a jogforrási rendben.  

 

Figyelemmel arra, hogy a Képviselő-testület megalkotja új Szervezeti és Működési Szabály-

zatát (a továbbiakban: SZMSZ) amely nem szabályozza   

- az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíját és 

természetbeni juttatását, valamint a 

- helyi népszavazás kezdeményezését, 

 

a jogalkotási kötelezettségének a képviselő-testület úgy tud eleget tenni, ha külön-külön ren-

deletet alkot e tárgykörökben. 

 

I. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról 

szóló rendelet-tervezet anyagi jogi hátterét a Mötv biztosítja. Az Mötv 35.§-a rendelkezik a 

helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 

melynek értelmében a képviselő-testület rendeletében meghatározott tiszteletdíjat állapíthat 

meg. A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt 

előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 

feladatainak ellátását. 



 

 

A tiszteletdíj – és a természetbeni juttatás – intézményének funkciója az önkormányzati mun-

ka és az ahhoz kapcsolódó felelősség elismerését, az önkormányzati megbízatás zavartalan 

pénzügyi és dologi feltételeinek biztosítását hivatott szolgálni.  

Az előző ciklusban is részesültek a képviselők, a bizottság elnökei és a bizottsági tagok tiszte-

letdíjban. A bizottsági tag a képviselő-testület nem képviselői tagjai is. 

Javaslom az előző ciklusban alkalmazott összegek megtartása mellett a tiszteletdíjak változat-

lanul hagyását az alábbiak szerint: 

 

- képviselő tiszteletdíja:    69.000,- Ft/hó 

- bizottsági tag tiszteletdíja:     39.000,- Ft/hó 

- bizottsági elnök tiszteletdíja:    58.000,- Ft/hó 

 

A bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíja együtt nem alkalmazható. 

 

A távollétre vonatkozó szabályokat az SZMSZ tartalmazza.   

 

II. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazó jogszabály az Nsztv. 34. § (1) 

bekezdése c) pontja szerint: helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendelet-

ben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz 

százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Városunk 

vonatkozásában a választópolgárok száma ~ 9500 fő.  

 

Javasolom, hogy a képviselő-testület a korábbi szabályozással megegyezően legalább  

20%-ban (~1900 fő) határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát, amellyel biztosítható, hogy a helyi népszavazás kezdeményezésére a 

választópolgárok szélesebb körét érintő kérdésben kerüljön sor, ugyanakkor reális lehetőséget 

biztosít a közvetlen demokrácia intézményének igénybevételére.  

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatá-

sáról szóló rendelettervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésben fog-

lalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  

A rendelet megalkotásával a képviselő-testület biztosítja, hogy az önkormányzati képviselők 

választásán a képviselő-testületbe bejutott képviselők képviselői munkájuk elismerésére tisz-

teletdíjban részesüljenek.  

Az előző ciklusban is részesültek tiszteletdíjban a képviselők a bizottság nem képviselő tagjai, 

a tiszteletdíj mértékének változatlanul hagyása a költségvetést nem terheli meg. 

  

Környezeti, egészségügyi hatás:  

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nem mutatható ki. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  

A rendelet alkalmazása nem érint személyügyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

 

 

 



 

 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmé-

nye:  

Az Mötv. nem teszi kötelezővé a képviselőknek és a bizottsági tagoknak tiszteletdíj megálla-

pítását, de amennyiben a képviselő-testület tiszteletdíjat és juttatást kíván megállapítani azt 

önkormányzati rendeletben kell meghatározni.  

 
Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek adottak, e vonatkozásában többlet terhek nem merülnek fel. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló ren-

delettervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások 

tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  

A rendelet megalkotásával a képviselő-testület biztosítja, hogy a helyi népszavazás kezde-

ményezésére a választópolgárok szélesebb körét érintő kérdésben így sor kerülhet.  
  

Környezeti, egészségügyi hatás:  
A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nem mutatható ki. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
A rendelet alkalmazása nem érint személyügyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható követ-

kezménye:  

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatá-

rozására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotásával a képviselő-testület eleget 

tesz az Nsztv. végrehajtásához szükséges jogalkotási kötelezettségének.  

 
Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek adottak, e vonatkozásában többlet terhek nem merülnek fel. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletek megal-

kotására. 

 

 

 

Bicske, 2019. december 2. 

 

 

 

        Bálint Istvánné 

          polgármester 

 

  



 

 

 

1. számú melléklet a 281/2019. előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.…./2019. (...) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és  

természetbeni juttatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat 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 el-

járva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A képviselő tiszteletdíjának összege bruttó 69.000.- Ft/hó. 

 

(2) Azt a képviselőt, aki bizottságnak tagja az (1) pontban meghatározott összegen felül to-

vábbi bruttó 39.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. 

 

(3) Azt a képviselőt, aki bizottság elnöke az (1) pontban meghatározott összegen felül további 

bruttó 58.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. 

 

(4) A bizottság nem képviselő tagját bruttó 39.000.- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. 

  

(5) A (2) és (3) pont együttesen nem alkalmazható. 

 

2. § (1) A tiszteletdíjról vagy annak egy részéről a képviselő és a bizottság nem képviselő 

tagja a polgármesterhez címzett írásbeli nyilatkozattal mondhat le, amelyet legkésőbb az ön-

kormányzat költségvetésének elfogadásáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

 

(2) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

a) lemondás kezdő és befejező időpontját,  

b) a lemondással érintett tiszteletdíj bruttó összegét,  

 

(3) A képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja a tiszteletdíj kifizetéséhez szüksé-

ges adatokat Bicske város Jegyzője részére köteles bejelenteni, aki a kifizetéshez szükséges 

személyes adatokat a megbízatás ideje alatt, ahhoz kapcsolódóan kezeli. 

 

(5) A tiszteletdíjat – a hatályos jogszabályokban meghatározott, bevételt szerzőt terhelő adó és 

járulék levonását követő összegben – havonta, átutalással kell kifizetni a jogosult bankszámla 

számára, legkésőbb a tárgyhót követő hó 10. napjáig. A kifizetésről a jegyző gondoskodik. 

 

3. § A képviselő-testület a képviselő részére a képviselői tevékenységéhez természetbeni jut-

tatásként laptop használatát biztosítja. 

 

4. § A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját munkájával összefüggésben költségtérí-

tés nem illeti meg. 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Bálint Istvánné          Fritz Gábor 

 polgármester             jegyző 



 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Általános indokolás 

A Mötv. 143.§ (4) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rende-

letben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó 

tiszteletdíjat és a juttatásokat. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Meghatározza a képviselőnek és a bizottság nem képviselő tagjának kifizetendő tiszteletdíjak 

mértékét. 

 

2. §-hoz 

Rendelkezés a tiszteletdíjról történő lemondásról. 

 

 

3.-4. §-hoz 

Természetbeni juttatás és a költségtérítés meghatározása. 

 

 

5. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

  



 

 

 

2. számú melléklet a 281/2019. előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.…./2019. (...) önkormányzati rendelete 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  

választópolgárok számáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az euró-

pai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCX-

XXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-

dés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Helyi népszavazást a választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Bálint Istvánné          Fritz Gábor 

 polgármester             jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Általános indokolás 

 

A javasolt szabályozás lehetővé teszik, hogy kizárólag olyan tárgykörben kerüljön sor a 

választópolgárok által kezdeményezett helyi népszavazás képviselő-testület általi elrende-

lésére, amelyet a város választójoggal rendelkező lakosainak legalább 20%-a indokoltnak 

tart. Ez az arány megfelelő garancia arra, hogy a referendum eszközével a kiemelt jelentő-

séggel bíró, sok lakost érintő ügyekben lehessen élni. E szabállyal elősegíthető, hogy a 

helyi népszavazás eredményes legyen, azon a szükséges számú választópolgár részt ve-

gyen. 
 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

E §-ban meghatározott mérték a jogszabályi keretek között biztosítja, hogy a választópolgárok 

által helyi népszavazás kezdeményezésére kizárólag olyan tárgykörben kerüljön sor, amelyet 

a választójoggal rendelkező lakosok legalább 20 %- támogat. 

 

2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 


