
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  …../2011 (…….) önkormányzati rendelete 

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
(tervezet) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 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 a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) – a polgármester és az alpolgármester kivételével – 
havonta  bruttó 

 
A/ változat      -  50.000,- Ft 
B/ változat      -  48.000,- Ft 
C/ változat      -  47.000,- Ft 

 
(2)  A képviselő köteles részt venni a testület rendes és rendkívüli, valamint ünnepi ülésein (a 

továbbiakban: testületi ülés). A képviselő a távolmaradását előzetesen, szóban vagy 
írásban köteles bejelenteni a polgármesternek. 

 
(3) Amennyiben a képviselő a tárgyhónapban egy alkalommal előzetes bejelentés nélkül, 

indokolatlanul hiányzik a testületi ülésről, úgy a tárgyhónapot követő hónapra járó 
képviselői tiszteletdíjából 25 %-os csökkentés kerül érvényesítésre.  

 

 
2. § 

 
(1) Bizottsági tag tiszteletdíja (a képviselői alapdíjon felül) – több bizottsági tagság esetén is – 

havonta bruttó  
A/ változat      -  22.000,-Ft 
B/ változat      -  21.500,-Ft 
C/ változat      -  21.000,-Ft 

 
(2) Bizottsági elnök tiszteletdíja (a képviselői alapdíjon felül) – több funkció egyidejű 

betöltése esetén is – havonta bruttó  
 

A/ változat      -    30.000 Ft 
B/ változat      -    27.000,-Ft 
C/ változat      -    27.000,-Ft 

 
(3)  A bizottsági tag (képviselő és nem képviselő bizottsági tag) köteles részt venni a bizottság 

rendes és rendkívüli ülésein (a továbbiakban: bizottsági ülés). A bizottsági tag az ülésről 
való távolmaradását előzetesen, szóban vagy írásban köteles bejelenteni a bizottság 
elnökének. 
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(4)  Amennyiben a bizottsági tag a tárgyhóban egy alkalommal előzetes bejelentés nélkül, 
indokolatlanul hiányzik a bizottsági ülésről, úgy a tárgyhónapot követő hónapra járó 
bizottsági tiszteletdíjából 25 %-os csökkentés kerül érvényesítésre.   

(5) A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének a havi tiszteletdíja az alapdíjon felül 
havonta bruttó  
A/ változat      -  45.000,-Ft 
B/ változat      -  43.000,-Ft 
C/ változat      -  42.000,-Ft 

 
 

3. § 
 

(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. 
 

4. § 
 

(1) Természetbeni juttatás illeti meg a képviselőket és a bizottsági tagokat az önkormányzat 
intézményében, a Kastélypark fürdőben, a szolgáltatásainak térítésmentes  
igénybevételére. 

(2) A képviselői, bizottsági tagsági tevékenységet segítő internet, közlöny, kiadvány, 
szakfolyóirat előfizetése maximum 5.000,-Ft/hó összegben. 

 
5. § 

 
(1) Ez a rendelet 2011. október 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. november 1-jétől kell 

alkalmazni. 
 
(2) Hatályát veszti a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2008.(II. 14.) 

számú rendelet, valamint az azt módosító 15/2010. (X. 14.) sz. rendelet 
 
  
Füzesgyarmat, 2011. október 7. 
 
 
 
 
              Bere Károly     Botlik Tiborné  

polgármester         jegyző 
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Indokolás 
 
 
A Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján a rendelet módosítására 
javaslatot tettünk a szeptember 8-ai ülésre, melyet a képviselő-testület nem 
fogadott el. Kérte, hogy a rendeletmódosítás elkészítésénél törekedjünk arra, 
hogy az eddig hatályban lévő rendeletünk alapján kiszámított tiszteletdíj 
lehetőleg ne, 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 rendelet tervezet A. változata 33 ezer Ft és járulékai/hó, 

 B. változata 24 ezer Ft és járulékai/hó emelkedést                  
tartalmaznak , míg a  

C. változata 5.000 Ft és járulékai/hó megtakarítást jelent. 
 
Pontosításra került a képviselők és bizottsági tagok ülésről való távollétének 
szankcionálása, mivel eddig csak a törvény szövegét vettük át, melyet a 
módosított jogalkotási törvény szerint már nem tehetünk. Erre tekintettel a 
módosítással egy egységes szerkezetbe foglalt új rendeletet-tervezetet 
terjesztünk a képviselő-testület elé, melyet kérem szíveskedjenek megvitatni és 
elfogadni. 
 
 
Füzesgyarmat, 2011. október 7. 
 
 
 
 
 
              Bere Károly     Botlik Tiborné  

polgármester         jegyző 
 
 

 


