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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, 

valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

szóló 27/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására valamint 
a gazdasági társaságok igazgatósági és felügyelő bizottsági 

tiszteletdíjainak módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A megváltozott törvényi szabályozás adta felhatalmazás alapján az Önkormányzat 
2017. évi költségvetési rendelete a helyi köztisztviselői illetményalapot az eddigi 

38.650,- forintról 42.000,- forintra javasolja felemelni, amely mintegy 8,6 %-os 
növekedést jelent. Mivel a rendelet eddig a képviselői tiszteletdíjak mértékét – 

hasonlóan a köztisztviselők illetményéhez - a központi illetményalap figyelembe 
vételével állapította meg, így a helyi illetményalap bevezetésére tekintettel indokolt 
a tiszteletdíjakat is ahhoz kötni. A szükséges költségvetési forrásokat a 

költségvetési rendelet tartalmazza. 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem 
jár. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel. 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A jogszabály megalkotását az a) pontban részletezett szempontok indokolják.  

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást 
nem igényelnek. 

 
Egyben javaslatot teszek a gazdasági társaságok igazgatósági és felügyelő 
bizottsági tiszteletdíjainak az illetményalap emeléséhez hasonló mértékű növelésére 

is.  
 

Újpest, 2017. február 15. 
 
             

          Dr. Molnár Szabolcs 
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Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és 
tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 

27/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 
és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2017. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
 

 
Határozati javaslat 
 

1, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint 
az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli 

részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2017. március 1. napjától kezdődő 
hatállyal a Társaság  
- igazgatósága elnökének tiszteletdíját 210.000,- Ft/ hónap, 

- igazgatósága tagjainak tiszteletdíját 187.000,- Ft/ hónap, 
- felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíját 151.000,- Ft/ hónap, 

- felügyelő bizottsága tagjainak tiszteletdíját 130.000,- Ft/ hónap 
összegben állapítja meg. 
 

2, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint 
az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2017. március 1. napjától 
kezdődő hatállyal a Társaság  
- igazgatósága elnökének tiszteletdíját 190.000,- Ft/ hónap, 

- igazgatósága tagjainak tiszteletdíját 152.000,- Ft/ hónap, 
- felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíját 163.000,- Ft/ hónap, 

- felügyelő bizottsága tagjainak tiszteletdíját 141.000,- Ft/ hónap 
összegben állapítja meg. 
 

3, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint 
az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2017. március 1. napjától 
kezdődő hatállyal a Társaság  
- felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíját 54.000,- Ft/ hónap, 

- felügyelő bizottsága tagjainak tiszteletdíját 43.000,- Ft/ hónap 
összegben állapítja meg. 

 
4, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint 

az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2017. március 1. napjától kezdődő hatállyal a 
Társaság  

- felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíját 109.000,- Ft/ hónap, 
- felügyelő bizottsága tagjainak tiszteletdíját 87.000,- Ft/ hónap 

összegben állapítja meg. 
 
5, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint 

az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli 
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tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2017. március 1. napjától kezdődő 
hatállyal a Társaság  
- felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíját 109.000,- Ft/ hónap, 

- felügyelő bizottsága tagjainak tiszteletdíját 87.000,- Ft/ hónap 
összegben állapítja meg. 

 
6, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint 

az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli 
tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2017. március 1. napjától kezdődő 
hatállyal a Társaság  

- felügyelő bizottsága elnökének tiszteletdíját 109.000,- Ft/ hónap, 
- felügyelő bizottsága tagjainak tiszteletdíját 87.000,- Ft/ hónap 

összegben állapítja meg. 
 
7, A Képviselő-testület felhívja a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy 

a fenti döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
 

8, A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok 
kiadására, okiratok aláírására. 

 
Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. március 1. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2017. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a 
tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 27/2014. 

(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 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. § 
 
Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a 

tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 27/2014. (XI.7.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja havonta az Önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 
megállapított illetményalap 3,5 szerese (a továbbiakban: alapdíj).” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba. 
 

 
 

 
Dr. Tahon Róbert 

jegyző 
 Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 
 

Indokolás 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. 
§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

a 2017. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület 
hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottnál magasabb 
összegben állapíthatja meg az illetményalapot.  

Ezen felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete a 
helyi illetményalapot az eddigi 38 650 forintról 42 000 forintra javasolja felemelni, 
amely mintegy 8,6 %-os növekedést jelent. 

Mivel a rendelet eddig a képviselői tiszteletdíjak mértékét – hasonlóan a 
köztisztviselők illetményéhez - a központi illetményalap figyelembe vételével 

állapította meg, így a helyi illetményalap bevezetésére tekintettel indokolt a 
tiszteletdíjakat is ahhoz kötni. 


