
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mint talán emlékeznek, 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). 
 
A törvény betűje és szellemisége közt azért van ekkora különbség, mert – egyértelműnek             
látszik – 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.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2019. szeptember 18.  
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