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14/2012. (IV. 27.)  

 
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 
a települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és  tagok, 

településrészi önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról 
szóló 15/1998. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 17. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Pttv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 
 
A települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi önkormányzat vezetők 
tiszteletdíjáról szóló 15/1998. (XI. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tanácsnok, a bizottság elnöke az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 90 %-
áig terjedő havi tiszteletdíjban részesül.” 
 

2. § 
 
E rendelet a 2012. május 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Önkormányzatunknál 2011. novemberében a Somogy Megyei Kormányhivatal által lefolytatott komplex 
ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentés a helyi képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet kapcsán jelezte, hogy a 
rendelet egy helyen nem felel meg a vonatkozó törvényi szabályoknak. 

A helyi rendeletünk 1. § (3) bekezdése ugyanis a bizottsági elnök, a tanácsnok és a részönkormányzati vezető 
részére enged – több tisztség, bizottsági tagság esetére is – tiszteletdíj fizetését – nevezetesen az ún. alapdíj 90%-
át. 

Ez a szabály a vonatkozó törvény rendelkezésén alapul. Azonban a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 15. § (4) 
bekezdése a fenti 90%-os tiszteletdíjat kizárólag a bizottsági elnök és a tanácsnok részére engedi megállapítani, a 
részönkormányzati vezető részére nem.  

A Kormányhivatal jelentésében ezen törvénybe ütköző helyi rendelkezés módosítását írta elő. Jelen 
rendeletmódosítás ennek tesz eleget, amikor az érintett rendelkezést úgy módosítja, hogy a részönkormányzati 
vezető részére nem engedi 90%-os tiszteletdíj megadását, csupán a bizottsági elnök és a tanácsnok részére. 
(Zárójelben jegyzem meg, hogy véleményem szerint a törvénynek ez a rendelkezése adott esetben nem 
méltányos a részönkormányzati vezetővel, mivel képviselői tevékenysége mellett a többletmunkája kb. annyi, 
mint a bizottság elnökének. Ettől függetlenül a törvény előírása köti az Önkormányzatot a helyi szabályalkotása 
során.) 

A rendeletmódosítást a következő hónap első napján javasoljuk hatályba léptetni. 
 
Marcali, 2012. április 16. 
 

Dr. Sütő László s.k. 
      polgármester 

 
 


