
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
……/2011. (……..) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, 

a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló  
5/2008. (II. 14.)önkormányzati rendelet módosításáról 

(t e r v e z e t) 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló 5/2008. (II. 14.)önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

Tiszteletdíj 

 
„(1) A képviselő tiszteletdíja havi 45.000,-Ft, továbbiakban alapdíj. 
(2) A bizottsági tag havi tiszteletdíja 27.000,-Ft. 
(3) A bizottság elnökének a havi tiszteletdíja az alapdíjon felül 30.000,-Ft. 
(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének a havi tiszteletdíja az 
alapdíjon felül havi 40.000,-Ft.” 
 

2. § 
 
E rendelet 2011. szeptember 9-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. október 1-
től kell alkalmazni. 
 
Füzesgyarmat, 2011. szeptember 1. 
 
 
 
   Bere Károly    Botlik Tiborné  
   polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Indokolás 

 
 
A Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján a rendelet módosítására 
javaslatot teszünk. A módosítás elkészítésénél törekedtünk arra, hogy az eddig 
hatályban lévő rendeletünk alapján kiszámított tiszteletdíj lehetőleg ne 
változzon, vagy minimálisan változzon a rendeletmódosítás után. A díjak 
megállapításánál azonban az 1994. évi LXIV. tv. előírásait maximálisan be 
kellett tartani, mely szerint, ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az 
alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 45%-ával 
növelhető. A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át meg nem haladó 
tiszteletdíjban részesíthető. A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja 
az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az 
alapdíj 90%-ával növelhető. 
 
A minimális növekedésre, mely ez évben kb. 250.000,-Ft-ot jelent járulékokkal 
együtt a fedezet az önkormányzat költségvetéséből biztosítható.  
 
 
Füzesgyarmat, 2011. szeptember 1. 
 
 
 
 
  Bere Károly    Botlik Tiborné  
                    polgármester      jegyző 
 
 
 
 
 


