














ELŐTERJESZTÉS 

 

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 14. napján tartandó 

Képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Tiszteletdíj megállapítása Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök 

részére 

 

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 109. § (1) 

bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, 

tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg.  

 

A tiszteletdíj mértékével összefüggésben az Njtv.109. § (3) – (4) bekezdése az alábbi szabályokat 

rögzíti: 

„(3) A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a 

mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese, ha 

köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, a területi nemzetiségi önkormányzat elnökének 

tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 

illetményalap négyszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a 

mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hatszorosa, a 

természetbeni juttatás pedig az illetményalappal megegyező mértékű. 

(4) A tiszteletdíj mértéke legfeljebb ötven százalékkal megemelhető, amennyiben a képviselő 

tanácsnoki, bizottsági elnöki vagy tagsági feladatot is ellát.” 

 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése 

alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 

a 2017. évben 38 650 forint. 

 

Ennek értelmében tehát az elnök tiszteletdíja legfeljebb 38.650 Ft/hó lehet, ezt nem haladhatja meg, 

természetbeni juttatása pedig a 19.325 Ft/hó összeget nem haladhatja meg. 

 



Egyéb juttatások: 

Az Njtv. 109. § (5) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselőnek a képviselő-

testület, közgyűlés képviseletében vagy a képviselő-testület, közgyűlés illetve az elnök megbízásából 

végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell 

téríteni. A képviselői költségek kifizetését az elnök engedélyezi. 

 

Az Njtv. 109. § (6) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati tisztségviselő, képviselő 

tiszteletdíja, illetménye és egyéb juttatása közérdekű adat. 

 

Az Njtv. 94. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalából 

kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles 

bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy 

bármely más nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselő a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek minősül. 

 

Hajmáskér, 2018. május 08. 

 

Határozati javaslat: 

 

…./2018. (V.14.) határozata: 

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére egyszeri bruttó ………,- Ft tiszteletdíjat állapít meg, 

az önkormányzat 2018. évi működési támogatásának terhére. 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 14. napján tartandó 

Képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: Tiszteletdíj megállapítása Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökhelyettesének részére 

 

Előterjesztő: Hicsár Bertalanné elnök 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 109. § (1) 

bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, 

tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – a nemzetiségi önkormányzat 

költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg.  

 

A tiszteletdíj mértékével összefüggésben az Njtv.109. § (3) – (4) bekezdése az alábbi szabályokat 

rögzíti: 

„(3) A települési nemzetiségi önkormányzat elnökének tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a 

mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap kétszerese, ha 

köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről 

szóló törvény szerinti illetményalap négyszerese, a területi nemzetiségi önkormányzat elnökének 

tiszteletdíja nem lehet magasabb, mint a mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 

illetményalap négyszerese, ha köznevelési intézményt is tart fenn az önkormányzat, akkor a 

mindenkori közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hatszorosa, a 

természetbeni juttatás pedig az illetményalappal megegyező mértékű. 

(4) A tiszteletdíj mértéke legfeljebb ötven százalékkal megemelhető, amennyiben a képviselő 

tanácsnoki, bizottsági elnöki vagy tagsági feladatot is ellát.” 

 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése 

alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 

a 2017. évben 38 650 forint. 

 

Az Njtv.109. § (7) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére 

megállapított tiszteletdíj, valamint az országos nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese részére 

megállapított tiszteletdíj vagy illetmény nem érheti el az elnök részére megállapított összeget. 



Egyéb juttatások: 

Az Njtv. 109. § (5) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselőnek a képviselő-

testület, közgyűlés képviseletében vagy a képviselő-testület, közgyűlés illetve az elnök megbízásából 

végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell 

téríteni. A képviselői költségek kifizetését az elnök engedélyezi. 

 

Az Njtv. 109. § (6) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati tisztségviselő, képviselő 

tiszteletdíja, illetménye és egyéb juttatása közérdekű adat. 

 

Az Njtv. 94. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat testületének döntéshozatalából 

kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles 

bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy 

bármely más nemzetiségi önkormányzati képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselő a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek minősül. 

 

Hajmáskér, 2018. május 08. 

 

Határozati javaslat: 

 

…./2018. (V.14.) határozata: 

Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének részére egyszeri bruttó …….,- Ft tiszteletdíjat 

állapít meg, az önkormányzat 2018. évi működési támogatásának terhére. 

 






