
ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 

2022. február 28-i soron következő ülésére 

 

Tárgy: a 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásairól és költségtérítéséről szóló 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletét a 4/2018. (III.27.) önkormányzati 

rendelettel módosította. 

A hatályos rendelet szerint a képviselői tiszteletdíj, alapdíj összege bruttó 59.830 Ft. Bizottsági tagsággal és 

elnökséggel a képviselők részére az alapdíjon felül további tiszteletdíj nem jár. Tanácsnoki tisztséggel a képviselők 

részére az alapdíjon felül további havi bruttó 20 000 Ft tiszteletdíj jár. 

A 2019. évi önkormányzati választásokat követő alakuló ülésen az új Képviselő-testülete 82/2019. (XI.6.) 

önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és 

költségtérítéséről szóló 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet rendelkezésein nem kíván változtatni. 

A 2019. évi önkormányzati választásokat követő alakuló ülésen az új Képviselő-testület 81/2019. (XI.6.) 

önkormányzati határozatában – Herold István alpolgármester úr felajánlása alapján – úgy döntött, hogy az 

alpolgármester tiszteletdíja egyezzen meg a képviselőknek járó tiszteletdíj összegével, így bruttó 79.830 Ft összeget 

állapított meg. 

Figyelembe véve az elmúlt évek inflációs folyamatait és a jogszabályi változásokat a Képviselő-testület megvizsgálta 

egy 10%-os tiszteletdíj emelés lehetőségét. A 2022. év költségvetésének tervezésekor láthatóvá vált, hogy erre 

lehetőség van, így a Remeteszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) 

önkormányzati rendelet keretet biztosított az emelésre. 

 

A fentiek alapján elkészítettem az erre vonatkozó előterjesztést és a javaslatokat. Ennek megfelelően a következőket 

javaslom: 

Képviselői tiszteletdíj 

 Képviselői alapdíj: bruttó 67.813 Ft/hó 

 Tanácsnoki díj: bruttó 20.000 Ft/hó 

 Mindösszesen 87.813 Ft/hó 

Alpolgármesteri tiszteletdíj 

 Tiszteletdíj: bruttó 108.500 Ft/hó 

 Elszámolható költségkeret: bruttó díj 15%-a (Mötv. 80.§ (3) bek.) 

 

A képviselői tiszteletdíj módosítása érdekében a 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletet szükséges módosítani. Az 

alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés tekintetében külön határozatban döntünk. 

 

Rendelet tervezet 

Az előterjesztéshez mellékelve. 

 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Herold István társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját bruttó 108.500 Ft – azaz száznyolcezer-ötszáz forint – összegben állapítja meg.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdésének megfelelően 

Herold István társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: 2022.03.01. 

Felelős: polgármester 

 

 

Remeteszőlős, 2022. február 21. 

  

 

 

           Szathmáry Gergely 

               polgármester 



Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 

…/….. (…..) önkormányzati rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjáról, 

természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 

11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Remeteszőlős Község 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 eljárva a következőket rendeli el:   

 

 

1.§ A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 11/2014. 

(X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdésében a „bruttó 59.830 Ft” 

szövegrész helyébe a „bruttó 67.813 Ft” szövegrész kerül. 

 

2.§ Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Remeteszőlős, 2022. ……... 

 

 

Szathmáry Gergely                                                                                     dr. Kovács Dénes 

  polgármester                                                     jegyző 

 

 
 

 


