Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1/2019. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. § (2)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) a polgármesteri illetmény
15 %-a.
(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül
havonta a (2) bekezdés szerinti alapdíj 45 %-a illeti meg.
(4) Az állandó bizottság elnökét – egyéb bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül havonta
a (2) bekezdés szerinti alapdíj 90 %-a illeti meg.
(5) Az állandó bizottság elnökhelyettesét – egyéb bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül
havonta a (2) bekezdés szerinti alapdíj 70 %-a illeti meg.
(6) Az állandó bizottság nem képviselő tagját a (2) bekezdés szerinti alapdíj 50 %-a illeti meg.”
(2) A Rendelet 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„2. § (7) A tanácsnokot a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott tiszteletdíjon felül e tisztség
betöltésére tekintettel további bruttó 50.000,- Ft illeti meg.”
2. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő, valamint az állandó bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjáról (vagy
annak általa meghatározott részéről) írásban lemondhat.
(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a
polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.
(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában
lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,
b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összegét milyen célra javasolja
felhasználni.

(4) Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a képviselő az írásbeli nyilatkozatában a
felhasználás céljára nem tesz javaslatot, abban az esetben a nyilatkozata kiállításától számított
30 napon belül még élhet a javaslatával. Amennyiben a képviselő egyáltalán nem tesz
javaslatot, úgy az adott tiszteletdíj összege az önkormányzatnál marad.
(5) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.”
3. §
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k
jegyző

Záradék:
A képviselő-testület a rendeletet 2019. november 6-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2019. november 7-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került.
Makó, 2019. november 7.
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
jegyző

RENDLETTERVEZET INDOKOLÁSA
Általános indokolás
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján jelenleg is helyi önkormányzati
rendelet szól, a hatályos szabályozást a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.
A Rendelet által meghatározott tiszteletdíjak mértéke 2010. óta nem változott, így jelen
rendelettervezet ezek emelésére tartalmaz javaslatot a következők szerint
- mértékének emelésére, a képviselői alapdíj 30 %-os emelésével,
- a bizottsági elnökhelyettesi tiszt meghatározásával, annak díjazására,
- valamint a korábbi nem képviselői bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíj
emelésére.
A Rendelet egyéb módosítását a tervezet nem tartalmazza, az a korábbi szabályok szerint marad
hatályban.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az (1) bekezdésben meghatározza a képviselői alapdíjat, a települési képviselő tiszteletdíját,
amennyiben bizottságnak is tagja, a bizottság elnökének tiszteletdíjáról rendelkezik, új
elemként tartalmazza a bizottság elnökhelyettesének tiszteletdíját, valamint a bizottságok nem
képviselő tagjainak tiszteletdíját tartalmazza.
A (2) bekezdés a tanácsnok részére járó tiszteletdíjat tartalmazza.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

NYILATKOZAT AZ INDOKOLÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL
KAPCSOLATBAN
Jelen önkormányzati rendelet indokolásának közzétételét mellőzni rendelem, mivel a
rendeletnek nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti
és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.
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