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5. számú előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

……/2017. (II. ….)  

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról  

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A helyi önkormányzati képviselő havi 78.500.- Ft tiszteletdíjra jogosult (a továbbiakban: alapdíj). 

(2) A képviselő- testület bizottságának képviselő tagját az alapdíjon felül 35.300.- Ft, a bizottság nem 

képviselő tagját pedig az alapdíj nélkül 35.300.- Ft tiszteletdíj illeti meg. 

(3) A tanácsnok, a bizottság elnöke az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is- az alapdíj 

90%- ig terjedő havi tiszteletdíjban részesül. 

 

2. § 

 

Az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjak kifizetéséről minden hónap 10. napjáig a jegyző 

gondoskodik. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet 2017. március 1- jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Marcali Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi 

önkormányzati vezetők tiszteletdíjáról szóló 15/1998. (XI.19.) önkormányzati rendelete. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 

 

…./2017. (II. ….) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  I n d o k o l á s a  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 15/1998. (XI.19.) önkormányzati rendeletével 

szabályozta a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíját. 

A tiszteletdíj mértéke 2007. december 1- jétől változatlan összegű volt. Indokoltnak látszik, hogy a tiszteletdíj 

mértékét 15%- al emeljük, melyet a megalkotandó új rendelet tartalmaz. 

Az új rendelet a tiszteletdíj mértékén túl a kifizetésre vonatkozóan tartalmaz még rendelkezést, a 

további rendelkezéseket Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletének 58. §- a tartalmazza. 

Javaslom, hogy az új rendelet 2017. március 1- jén lépjen hatályba. 

 

Marcali, 2017. február 8. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén  

   címzetes főjegyző 
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