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Kiegészítés 
 

a „Javaslat az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotására”  

című Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tárgyi előterjesztés elkészítését és az érintettek részére eljuttatását követően, az előterjesztés 

utólagos ellenőrzése és Polgármester Úrral történt egyeztetés során megállapításra került, hogy 

az előterjesztés mellékletét képező, az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és 

tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló új 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott, az állandó bizottságok képviselő 

tagjait megillető tiszteletdíj egységes mértékű, differenciálatlan megállapítása – függetlenül attól, 

hogy egy képviselő egy vagy több bizottság tagja is – méltánytalan helyzetet eredményezhet és nem 

igazságos. 

A jelenleg hatályos szabályozás alapján különbség csak a bizottsági elnökök és tanácsnokok 

valamint a bizottsági tagok díjazás között van (előbbiek esetében az alapdíj 90%-ának, utóbbiaknál 

az alapdíj 45 %-ának megfelelő mértékű többletjuttatás jár), ami indokolt figyelemmel az elnökök, 

tanácsnokok feladatira, felelősségére. A bizottsági tagságért viszont függetlenül attól, hogy a 

képviselő hány bizottságnak a tagja egységesen 45% többletjuttatás jár, amely nem tekinthető 

arányosnak. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megküldött rendelet-tervezet 

2. § -a helyett a következő rendelkezést szíveskedjék figyelembe venni, és a rendelet-tervezetet 

a következő 2. § -sal szíveskedjék elfogadni: 

„2. § (1) Az állandó bizottság önkormányzati képviselő tagja havonta bizottsági 

tiszteletdíjra jogosult, amennyiben kettő, vagy több bizottság tagja. A bizottságok 

munkájában való részvételéért az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-a illeti meg (a 

továbbiakban: összevont bizottsági tiszteletdíj). 

(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagját a bizottsági munkában való 

részvételéért az alapdíj 45 %-a illeti meg. 

(3) Az állandó bizottság elnöke havonta az alapdíjon felül bizottsági elnöki tiszteletdíjra 

jogosult. A bizottsági elnöki tiszteletdíj összege - több tisztség és bizottsági tagság esetén 

is- az alapdíj 90%-a.  
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