
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (.) 

önkormányzati rendelete a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2011. 

(X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők és bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2011. (X. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 

3. §-a hatályát veszti. 

 

 (1) Amennyiben a tárgyhónapban – az ez idő alatt megtartott összes testületi vagy 

bizottsági ülést figyelembe véve - egynél több alkalommal fordul elő előzetes bejelentés 

nélküli távolmaradás, úgy a képviselői, bizottsági tiszteletdíj 25 %-os csökkentése annyi 

hónapon át érvényesítendő, ahány hiányzás történt.  

 

(2) A képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen való részvétel tényét és annak igazolt vagy 

igazolatlan voltát az ülésről készült jelenléti íven és a jegyzőkönyvben kell feltüntetni.  

 

(3) A távolmaradás kötelezettségszegésnek történő minősítéséről és a tiszteletdíj 

csökkentéséről a polgármester dönt. 

 

(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: 

 

„(2) A képviselő-testület a képviselői, a bizottsági tagsági, a tanácsnoki 

tevékenységhez szükséges közlöny, kiadvány, szakfolyóirat, informatikai eszköz 

vásárlására havi 5 eFt. költségtérítést állapít meg, amely a képviselő nevére szóló 

számla ellenében fizethető ki, akár egy összegben is. A költségtérítés összegével az 

adóhatóság felé egyénileg kell elszámolnia az igénybe vevőnek. ” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2015. január 30.-án lép hatályba. E rendelet a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2015. január 19. 

 

 

 

Bere Károly                                                                          dr. Makai Sándor 

polgármester                                                                                       jegyző           

 

 

 

Kihirdetve:  
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Indokolás 

 

 
A törvényi előírásoknak megfelelően szabályozni szükséges a képviselők, a bizottsági tagok, 

a tanácsnok tiszteletdíját, költségtérítését és természetbeni juttatását. 

 

A szabályozás csak arra a területre terjed ki, amely nem történt meg az alakuló ülésen. 

 

Meghatározzuk a költségtérítésben szereplő személyeket, a költségtérítés tárgyát és annak 

mértékét. Meghatározásra kerül a kifizetés és elszámolás rendje is, azaz egyénileg kell 

elszámolni a költségtérítéssel az adóhatóság felé.  

 

A további, a képviselői munka ellátásához szükséges és felmerült kiadások megtérítése nem 

kerül szabályozásra, mivel ez annak teljes összegére kiterjed, illetve ezt többségében az 

önkormányzat igény szerint biztosítja. 

 

 

 

 

 

Hatásvizsgálati lap 
 

 

 

Társadalmi-gazdasági kihatása nincs a tervezett módosításnak. 

 

Az éves költségvetésben eddig is és ezt követően is betervezzük a költségtérítést 

lehetőségeink szerint. 

 

Környezeti, egészségügyi hatással nem számolunk. 

 

Adminisztratív teher növekedésével a tervezet nem számít. 

 

A módosítás elmaradása hatályban lévő pontatlan szabályozást jelentene. 

 

A létrejövő módosítás nem igényel többlet személyi, tárgyi, szervezeti feltételt.  


