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Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének 

5/2020 (IV.14.) önkormányzati rendelete 

Képvisel ő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4./2010.  (II.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 
 
Rétság Város Önkormányzat polgármestere 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 Képviselő-testület tagjainak 
tiszteletdíjáról szóló 4./2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítom 
 
 

1.§ 
 

A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4./2010. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.§-át az 
alábbiak szerint módosítom: 
2.§ „A képviselőt a képviselői és bizottsági tevékenységéért havi tiszteletdíj illeti meg. 

(1) A képviselői tiszteletdíj – továbbiakban alapdíj – havi összege bruttó 100.000 Ft. 
(2) A tiszteletdíj tartalmazza a képviselői és bizottsági tagság anyagi elismerését is. 
(3) A bizottsági elnöki tisztséget betöltő képviselő havi tiszteletdíja bruttó 110.000 Ft. 
(4) A tanácsnok tisztséget betöltő képviselő havi tiszteletdíja bruttó 110.000 Ft. 
(5) A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja bruttó 40.000 Ft 

 
 

2.§ 

(1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)   E rendelet   1.§-ban foglaltakat  2020. január 1. naptól kell alkalmazni. 

 

                                    Mezőfi Zoltán                                 Fodor Rita Mária  
                    polgármester               jegyző/h 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2020. április 14. napon kihirdetésre került.  
 
 
           Fodor Rita Mária  
                                                                                                            jegyző/h 
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Indokolás 

 
Rétság Város Önkormányzat a képviselők tiszteletdíját 10 éve nem módosította. A tiszteletdíjak a 
minimálbér változás százalékával került meghatározásra. 
Jelen módosítás anyagi elismerést nyújt a bizottságok külsős tagjainak is. 
Az utóbbi ciklusokban megszokottá vált, hogy a képviselők az önkormányzat felé tevékenységükkel 
kapcsolatosan számlát nem nyújtanak be (kiküldtetési rendelvény stb.). A visszamenőleges hatállyal 
különösen a vészhelyzet miatt felmerült képviselői többletkiadásokat kívánom honorálni. 
 
A rendelet módosítását elektronikus egyeztetés útján 

- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal (nem szavazott 2 fő), 
- a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással 

támogatta. 
 
 
A rendelettervezet hatásai 

  
Társadalmi hatás : Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.   
Gazdasági, költségvetési hatás : a többlet a 2020. évi költségvetésben biztosított. 
Környezeti és egészségi következmények : A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az 
egészségre gyakorolt hatása.   
Az  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatás :  Az  adminisztrációban  változás  nem 
következik be.   
A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  j ogalkotás  elmaradásának 
következménye : nincs. 
A  jogszabály  végrehajtásához  szükséges  személyi ,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek : A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.                                                          
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Szavazatösszest ő 

 
 

Cím: bölcs őde pályázat végrehajtásának el őkészítése 
 
 

PVB tagok szavazata 
Tag neve Igen Nem  Nem szavazott 

Varga Dávid Géza X    

Bencsok Péter X    

Bakó Mónika X    

Bulejsza Jánosné X    

Hegedűs Ferenc X    

Kramlik Károly    X 

Ludányi Ákos    X 

Dr. Szájbely Ernő  X   

Összes szavazat 5 1  2 

 
 

KT  tagok szavazata 
 

Tag neve Igen Nem Tartózkodás Nem szavazott 

Mezőfi Zoltán X    

Bakó Mónika X    

Bencsok Péter X    

Hegedűs Ferenc X    

Jávorka János   X  

Dr. Szájbely Ernő  X   

Varga Dávid Géza X    

Összes szavazat 5 1 1  

 
 
 
Rétság, 2020. április 14. 

Fodor Rita Mária 
      jegyző/h 

 
 
 
 

 
. 

 


