Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó
tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló
a9/2016. (II.26.)és a8/2017. (II.24.)önkormányzati rendelet által módosított
36/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Budaörs 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. §
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselőnek, valamint az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló külön rendeletében meghatározott állandó bizottság
és településrészi önkormányzat elnökének és tagjának tiszteletdíjat és természetbeni juttatást
állapít meg.
2. § 1
A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 113.370 forint (a továbbiakban: alapdíj)
3. §
(1) Amennyiben a képviselő állandó bizottság vagy településrészi önkormányzat tagja − több
bizottsági, illetve településrészi önkormányzati tagság esetén is − az alapdíj 145%-ának megfelelő
mértékű tiszteletdíj illeti meg.
(2) Amennyiben a képviselő állandó bizottság vagy településrészi önkormányzat elnöke − az elnöki
tisztség mellett betöltött bizottsági, illetve településrészi önkormányzati tagság esetén is − az
alapdíj 190%-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg.
4. §
Az állandó bizottság és a településrészi önkormányzat nem képviselő tagját − több bizottsági,
illetve településrészi önkormányzati tagság esetén is − az alapdíj 45%-ának megfelelő mértékű
tiszteletdíj illeti meg.
5. §
Természetbeni juttatásként az 1. §-ban meghatározott személyeket megilleti a település
közigazgatási területén a közösségi közlekedési eszközök igénybevételére jogosító teljes árú vagy
utazási kedvezménnyel megváltott utazási bérlet.
6. §
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(1) A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében, továbbá a polgármester megbízásából
végzett tevékenységével összefüggő költsége megtérítésére a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (3) bekezdése
irányadó azzal, hogy a költség kifizetését a polgármesternél annak felmerülésétől számított három
munkanapon belül kell kezdeményezni.
(2) A képviselőnek a testületi munkában való részvétellel kapcsolatos munkavégzés alóli felmentés
miatt kiesett jövedelmének megtérítésére az Mötv. 32. § (2) bekezdés g) pontja irányadó azzal,
hogy a kifizetést a munkáltató által kiadott, a felmentés időtartamát és a levonások összegét is
tartalmazó igazolás alapján a polgármester engedélyezi.
7. §
(1) A tiszteletdíjat, költségtérítést és a kiesett jövedelmet a tárgyhónapot követő ötödik napig kell
kifizetni.
(2) Az utazási bérletet a tiszteletdíj kifizetésével egyidejűleg kell biztosítani.
8. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott személy
a) a tiszteletdíjról lemondhat,
b) tiszteletdíja közterhekkel csökkentett összegét önkormányzati intézmény, civil szervezet
részére, működésének segítésére felajánlhatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakról szóló nyilatkozatot a polgármesterhez kell írásban
benyújtani, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a költségvetési rendelet tervezetének
beterjesztéséig.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az
a) a tiszteletdíj teljes összegére, vagy meghatározott hányadára vonatkozik,
b) egy (havi) alkalomra, határozott időtartamra vagy visszavonásig érvényes.
9. §
(1) A Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.
(XI. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 47. § (3a) bekezdésében meghatározott
esetben a tiszteletdíj legfeljebb 12 havi időtartamra, 25%-os mértékkel csökkenthető, a
természetbeni juttatás pedig legfeljebb ugyanilyen időtartamra megvonható. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.
(2) A SZMSZ 47. § (3a) bekezdésének alkalmazásában az Mötv. 32. § (2) bekezdés i) pontjában
foglalt kötelezettség megszegése esetén az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény
alkalmazásának az 1. §-ban meghatározott személy képviselő-testületi, bizottsági vagy
településrészi önkormányzati ülésen való igazolatlan távolléte esetén van helye.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában igazolatlan távollétnek minősül, ha az 1. §-ban meghatározott
személy az ülésen
a) nem jelenik meg, és
aa) az előre bejelentett, méltányolható okból adódó távollétet az ülés vezetője nem
engedélyezte,
ab) betegség vagy − évente legfeljebb kétszer − rendkívüli ok miatti távollétét a
távollét napjától vagy akadályoztatása megszűnésétől számított öt napon belül
benyújtott igazolás alapján az ülés vezetője nem hagyta jóvá.
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b) a tanácskozás ideje alatt az 1 órát meghaladó távollétét vagy végleges eltávozását az
ülés vezetőjének nem jelenti be,
c) a döntéshozatal során a döntések több, mint 30%-ában − ide nem értve a
döntéshozatalból való kizárás esetét − nem vesz részt.
(4) Az ülésről való távollét nyilvántartása a jelenléti ív alapján történik. A jelenléti ívre a távollét okát,
engedélyezését (utólagos jóváhagyását) fel kell tüntetni. A döntéshozatalban való részvételt a
képviselő-testület ülésén a szavazógép által rögzített adatokból kell megállapítani, bizottság és
településrészi önkormányzat ülésén ez az ülés vezetőjének feladata.
10. § 2
11. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §
(1) A SZMSZ 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő tiszteletdíját és egyéb juttatásait külön önkormányzati rendelet
tartalmazza.”
(2) A SZMSZ 47. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az Mötv. 32. § (2) bekezdés i) pontjában és 49. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségét megszegő képviselő tiszteletdíja, természetbeni juttatása külön
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint − a polgármester javaslata alapján, a
Képviselő-testület döntésével − csökkenthető, megvonható.”
(3) A SZMSZ 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját és egyéb juttatásait külön
önkormányzati rendelet tartalmazza. A tiszteletdíj csökkentése, megvonása tekintetében a
47. § (3a) bekezdése irányadó azzal, hogy azt a bizottság elnöke kezdeményezi a
polgármesternél.”
(4) A SZMSZ 64. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A településrészi önkormányzat elnökének és tagjainak tiszteletdíját és egyéb juttatásait
külön önkormányzati rendelet tartalmazza. A tiszteletdíj csökkentése, megvonása
tekintetében a 47. § (3a) bekezdése irányadó azzal, hogy azt a településrészi
önkormányzat elnöke kezdeményezi a polgármesternél.”
13. §
(1) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásairól szóló 46/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és vezetői pótlékáról, az őket megillető szociális, jóléti és
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egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (XI.16.)
önkormányzati rendelet 7/A. §-a.
(3) Hatályát veszti a SZMSZ 36/A. §-a.
Budaörs, 2014. november 19.
Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 36/2014. (XI.24.)önkormányzati rendelet 2014. november 24-én a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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