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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. tv. 15.§ (1) 
bekezdése szerint a képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.§ (1) bekezdése szerint 
megállapított illetményalap (38.650) - és 10 ezernél több lakosú település esetén a 2,2-es 
szorzószám szorzatát (85.030 Ft). 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/1995.(III.7.) számú 
rendelet 2.§ (1) bekezdése állapítja meg a képviselők havi tiszteletdíját (alapdíját), mely 
jelenleg 33.100 Ft. A Képviselőtestület a havi tiszteletdíjat fix összegben állapította meg, 
figyelembe véve a törvényi rendelkezéseket. A tiszteletdíjak emelésérő l a képviselő-testület 
utoljára a 2008. februári ülésén döntött. Jelenleg a maximálisan megállapítható alapdíj 50 %-
át sem éri el a képviselők tiszteletdíja, illetve figyelembe véve azt, hogy a Ptv. rendelkezései 
szerint a megállapítható természetbeni juttatások köre minimális, és ezen kívül költségátalány 
nem állapítható meg a képviselő részére, javasoljuk a mellékelt rendeletben szereplő havi 
50.000 Ft-os alapdíj megállapítását. A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az 
alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén – legfeljebb az alapdíj 90 %-ával 
növelhető. Ennek megfelelően a tanácsnok tiszteletdíját a bizottsági elnök tiszteletdíjával 
azonos mértékben javasoljuk megállapítani. 
 
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.  
 
Békés, 2010. október 12.                                                
                                                                                            Izsó Gábor 
                                                                                            Polgármester 
…………………………….. 
Jogi ellenjegyző 
 
……………………………… 
Pénzügyi ellenjegyző 
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AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL ŐK 

TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉR ŐL 
szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

TERVEZET 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirő l és  
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 17. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. § 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő 1. § lép:  
 

„A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed: 
 
a.) a képviselőkre, bizottsági elnökökre, a bizottsági képviselő és nem képviselő tagokra. 
b.) az oktatásügyi és kulturális ügyekkel foglalkozó tanácsnokra” 
 

2. § 
 

A R. 2. §-a helyébe a következő 2. § lép:  
 

„Tiszteletdíj 
 

2. § 
 

(1) A képviselő havi tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) 50.000,- Ft 
 
(2) A bizottsági tag képviselő tiszteletdíja - az alapdíj 45%-kal növelt összege. 
 
(3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45%-ának megfelelő  

összeg. 
 
(4) A bizottság elnökének és a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíj 90%-kal növelt  

összege. 
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3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 4-től, illetőleg a 
megválasztástól kezdődően kell alkalmazni.  
 
 
B é k é s , 2010. október 11.  
 
 
 
    Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 
   polgármester                     aljegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2010. október 15-én.  
 
 
 
Tárnok Lászlóné 
       aljegyző 
 


