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tiszteletdíjáról szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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.§ 

 

A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

 

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

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

 

(3) A tanácsnok, a bizottság elnöke az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság betöltése 

esetén is - az alapdíj 90% -ának megfelelő összegű havi tiszteletdíjban részesül.” 

 

2. § 

 

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § Az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjak kifizetéséről minden negyedévet követő 

hónap 10. napjáig a jegyző gondoskodik.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 
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Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február hónapban 

alkotott új rendeletet a tiszteletdíjakról. 

A jelen módosítás egyik oka a bizottsági tagok tiszteletdíja megfogalmazásának 

pontosítása, egyértelműbbé tétele, a másik indok pedig a tiszteletdíjak kifizetésének 

szabályozása.  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosított  

58. §-ával összhangban a tiszteletdíj esetleges csökkentésének vagy megvonásának 

szabályozásához indokolt igazítani a kifizetést, azaz minden negyedévet követő hónap 10. 

napjáig kerülne rá sor. 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2017. október 10. 

 

 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 3/2017. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a 

bizottság elnökének, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak 

rendeletben meghatározott tiszteletdíjat állapíthat meg.  

A módosításnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása 

nincs, mert a tiszteletdíj összege nem változik, csak kisebb 

pontosításra és a kifizetéseknek a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglalt rendelkezésekkel való összhangja 

megteremtésére kerül sor. 

 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a módosítás a bizottsági tagok tiszteletdíja megfogalmazását pontosítja, egyértelműbbé teszi, továbbá a 

tiszteletdíjak kifizetését az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelettel összhangban 

szabályozza. 

  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása a két önkormányzati rendelet tárgyában kapcsolódó szabályozása alkalmazásának zavarát okozhatná. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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