
ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 6-án tartandó rendkívüli ülésére  
 

„az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló rendelet megalkotása” tárgyban 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíja a korábbi 
szabályozás szerint az önkormányzat SZMSZ-ében került meghatározásra, azonban az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület eredeti jogalkotási 
hatáskörben és felhatalmazáson alapuló rendeletet egy rendeletben nem alkothat.  
A Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása a Képviselő-testület eredeti jogalkotó 
hatásköre, míg a tiszteletdíjak meghatározására az Mötv. ad felhatalmazást az 
önkormányzatoknak. 
 
A fentiek alapján elkészült rendelettervezetet a melléklet szerint elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
 
 
Gárdony, 2019. október 31. 
 
 

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
            jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Gémesi Evelin szervező 
  



 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019 (…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. §  (1) A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíj) bruttó 65.000,- forint.               
(2) Az (1) bekezdésben leírtakon túl az a képviselő, aki az önkormányzat állandó bizottságának 

tagja, havi bruttó 11.000,- forint tiszteletdíjra jogosult.  
(3) Az (1) bekezdésben leírtakon túl az a képviselő, aki az önkormányzat állandó bizottságának 

elnöke, havi bruttó 22.000,- forint tiszteletdíjra jogosult. Egy képviselő havi alapdíjon felüli, 
bizottsági tagságért és elnökségért járó együttes tiszteletdíja nem haladhatja meg a havi 
bruttó 30.000,- forintot.  

(4) Az önkormányzat állandó bizottságának nem képviselő tagja havi bruttó 30.000,- forint 
tiszteletdíjra jogosult.  

(5) A bizottság elnöke abban a bizottságban, ahol elnök tagként nem jogosult a tiszteletdíjra.  
(6) Amennyiben a képviselő az adott hónapban összehívott testületi ülésen nem vesz részt, úgy 

az alapdíj 50 %-ára jogosult. Amennyiben a bizottsági tag az adott hónapban összehívott 
bizottsági ülésen nem vesz részt, akkor a bizottsági tagságáért, elnökségéért járó tiszteletdíjra 
nem jogosult. Amennyiben a testület, a bizottság egy hónapban több ülést tart, akkor jár a 
teljes tiszteletdíj, ha a képviselő, a bizottsági tag legalább egy-egy ülésen részt vesz.  

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 

Tóth István  
polgármester 

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 
jegyző 

 
 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2019. …………………….napján kihirdetésre került. 
 
 
 

 Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 
jegyző 

 

 


