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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-ei ülésére
Tárgy: felterjesztési jog gyakorlása az önkormányzati képviselő-testületek bizottságaiban ülő nem
képviselő tagok tb-fedezettségének törvényi rendezése céljából
A sürgősség indokolása:
Mivel most ér véget egy önkormányzati ciklus, a szabályozás gyors megváltoztatása a következő
ciklus elején hatályosulhat, s így a gyanú árnyéka se vetülhet rá abból a szempontból, hogy már
megválasztott külső bizottsági tagok szerzett jogait veszi el (már ha valaki szerzett jogként tekint a
tb-kötelezettség alól kivett jövedelemre).
A ciklus elején amúgy is várható, hogy sok önkormányzat újraszabályozza a tiszteletdíjak rendszerét,
és így ha szükségesnek tartják, a külső bizottsági tagok tiszteletdíjának változtatásával egyszersmind
reagálhatnak is a szabályozás változására.
Természetesen elnézéseteket kérem, hogy csak most jutott az eszembe mindez, de a megoldás
optimális időpontja akkor is a cikluskezdethez igazodik; és – mentségemre legyen mondva – ahogy
az eszembe jutott, majdnem egy héttel a sürgősségi indítványok leadásának határideje előtt már meg
is írtam az előterjesztést.
A javaslat tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános
ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Képviselőtársaim!
Képviselői végrendeletem egy elfeledett, de nem érdektelen ügy felelevenítésével, illetve reményeim
szerint pont jókor való megoldásával egészül ki. Mint talán emlékeztek, ebben a ciklusban vette át az
önkormányzatok bérszámfejtését és ezen belül a képviselői és bizottsági tagi tiszteletdíjak
bérszámfejtését a Magyar Államkincstár. Ők mint a „tb-törvény” (1997. évi LXXX. törvény a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről) jogalkalmazói a törvény 5. §-ának (a biztosítotti kör meghatározása) (2) bekezdését (ez
tulajdonképpen az (1) bekezdés g. pontjának kiegészítése, ahol „a díjazás ellenében munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyok” körének taxatív felsorolással való bővítése történik) szó szerint
értelmezték, és így a külső bizottsági tagok e jogcímen biztosított tb-fedezettségét, az ő tiszteletdíjuk
tb-járulékkal való megterhelését sem kötelezőnek, sem lehetségesnek nem ítélték.
Azelőtt önkormányzatunk hivatalának munkatársai a törvény szellemének, a törvényalkotó
vélelmezhető szándékának megfelelően eljárva a külső bizottsági tagok tiszteletdíjából tb-járulékot
vontak, azt megfelelően adminisztrálták, és ez – vélhetőleg – az egyéb jövedelemmel nem rendelkező
tagok számára is tb-fedezettséget is biztosított (volna).

Bodrog Zoltán
önkormányzati képviselő
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület
A törvény betűje és szellemisége közt azért van ekkora különbség, mert – egyértelműnek lászik – a
hivatkozott törvényszövegből az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai egyszerűen
„kifelejtődtek”. Ez a helyzet nemcsak jogbizonytalanságot eredményez, de alkalmasint igazságtalan
is azokkal a bizottsági tagokkal szemben, akik más jövedelemmel nem rendelkeznek, s emellett –
logikusan – nem gondoskodnak tb-fedezettségről, aztán erre későn döbbennek rá (tudom, hogy
nagyon kevés potenciális érintettről van szó, de a törvény nem lehet „lyukas”), illetve azokkal az
átlagemberekkel szemben is, akik hasonló mértékű jövedelemre más módon tesznek szert, de abból
(logikusan) tb-járulékot kell fizetniük akkor is, ha a fedezettségük más forrásból, más jogcímen már
megvan.
Önkormányzatunk az egész ország számára cselekszik hasznosan, ha erre az anomáliára a megfelelő
jogkörökkel bíró szervek figyelmét felhívja, a csorba kiköszörülésére javaslatot tesz. Az intézkedés
gyorsaságát szolgálja, hogy felterjesztésünket az Országgyűlésen kívül az ott előterjesztési joggal
bíró releváns szereplőkhöz is azonnal eljuttatjuk.
Határozati javaslatomhoz kérem megtisztelő támogatásotokat!
Határozati javaslat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete – élve az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított felterjesztési jogával –
 Magyarország Országgyűléséhez,
 Magyarország Kormányához,
 illetve a kerületet magukhoz közel érző országgyűlési képviselőkhöz: Molnár Gyulához és
Németh Zsolthoz
fordul azzal, hogy kezdeményezi, az Országgyűlés a lehető leggyorsabb ügymenetben döntsön a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdésének módosításáról akként, hogy a
törvény alapján kötelezően biztosított legyen az önkormányzati képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagja is.
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A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik
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