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ELŐTERJESZTÉS 

Békés Megye Képviselő-testülete  

2011. szeptember 16-i ülésére 

 

Tárgy: a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló 13/2006. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítása a Békés Megyei 

Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján 

 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal 2011. évi ellenőrzési tervének kiemelt feladatát képezte a helyi 

önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját szabályozó rendeletek törvényességi 

ellenőrzése. Békés Megye Képviselő-testületének a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagjainak 

tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 13/2006. (XI. 3.) önkormányzati rendeletét 

(továbbiakban Rendelet) vizsgálva a Kormánymegbízott jogsértéseket állapított meg.  

A Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a Közgyűléshez címzett írásbeli 

törvényességi észrevételét az előterjesztéshez mellékelem.  

A Kormánymegbízott felkérte a Főjegyzőt, gondoskodjon arról, hogy a közgyűlés 2011. szeptember 

30-ig tűzze napirendjére a törvényességi észrevétel érdemi megtárgyalását. Ennek megfelelően 

szükséges határozatban kimondani a testület álláspontját az észrevétellel kapcsolatban, illetve 

megtárgyalni és megalkotni a Rendelet módosítását.  

 

A Rendelet 2. §-a (2) bekezdésének új rendelkezését 2012. január 1. napjával indokolt hatályba 

léptetni, mivel a bizottsági képviselő tagok esetében erre az évre vonatkozóan mintegy 1.075.000,-

Ft többletkiadást jelent a tiszteletdíj növekedés, és ezen összeg nem lett betervezve a 2011-es 

költségvetésbe. 

A Rendelet 4. §-ának (3) bekezdése a törvényességi észrevétel megállapításának megfelelően kerül 

hatályon kívül helyezésre. 

A Rendelet 4. §-ának (4) bekezdése szintén 2012. január 1-től lenne hatályon kívül helyezve, mivel 

az éves parkolási bérletek év közbeni visszavonása aránytalan érdeksérelmet okozna a törvényesség 

helyreállításához képest. 

A Rendelet 6. §-a (6) bekezdésének első mondata tartalmazott olyan megállapítást, mely az eltelt 

évek folyamán okafogyottá vált („A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap első pénteki napjáig – 

kivéve június hónapot, amit június hónapban, és július hónapot, amit szeptember hónapban – kell 

lakossági folyószámlára utalni.”), így ez a módosítás technikai jellegű, amely nem szerepel a 

törvényességi észrevételben. 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az előterjesztés megtárgyalását követően az alábbi határozati javaslatot és rendelet módosítást 

terjesztem elő elfogadásra. 

 

 

 

 

 

    BÉKÉS MEGYEI FŐJEGYZŐ 

   5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.      Pf.: 118 

   Telefon: 66/441-355      Telefax: 66/441-593 
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I. 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

Békés Megye Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 

BT/423-1/2011. számú törvényességi észrevételében foglaltakkal egyetért, és ennek megfelelően 

jelen közgyűlésén módosítja a „Békés Megye Képviselő-testületének a képviselő-testület tagjainak, 

bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 13/2006. (XI. 3.) 

önkormányzati rendeletét”. 

 

Felelős: Farkas Zoltán elnök 

  dr. Csarnai Judit megyei aljegyző 

 

Határidő: 2011. szeptember 19. a közgyűlési döntésről szóló tájékoztatás  

a Kormánymegbízott részére  

     

 

II. 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 

… /….. (….. . … .) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló 13/2006.(XI. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Békés Megye Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Megye Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagjainak 

tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 13/2006. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. 

§-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. § (2) A bizottsági tag képviselő tiszteletdíja az alapdíj 44,941 %-kal növelt összege.”  

 

2. § Békés Megye Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagjainak 

tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 13/2006. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 6. § 

(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(6) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap első pénteki napjáig kell lakossági folyószámlára 

utalni. A költségtérítést – amelyet a képviselő megelőlegezett – a képviselő által benyújtott 

elszámolást követő testületi ülés alkalmával készpénzben, vagy 8 napon belül átutalással kell 

rendezni.” 

  

3. § (1) Ezen rendelet 2. §-a és 4. §-ának (1) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba. 

(2) Ezen rendelet 1. §-a és 4. §-ának (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba. 
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4. § (1) Hatályát veszti a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról, 

juttatásáról és költségtérítéséről szóló 13/2006. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. 

(2) Hatályát veszti a képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló 13/2006.(XI. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. 

 

5. § Ezen rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti. 

 

Békéscsaba, 2011. szeptember 16. 

 

 

 Farkas Zoltán sk. dr. Csarnai Judit sk. 

 elnök aljegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2011. szeptember ….-án. 

 

 

  dr. Csarnai Judit sk. 

 aljegyző 

 

 

Békéscsaba, 2011. szeptember 5. 

 

 

 Főjegyzői hatáskörben eljárva: 

 

 

  dr. Csarnai Judit 

          aljegyző 


