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  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő testülete 2022. május 12-

i ülésén tárgyalja a „Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati 

rendelet módosítására” tárgyú előterjesztést (előterjesztő: Deutsch László önkormányzati 

képviselő), melyhez jelen előterjesztésben foglalt módosító indítványt teszem. 

Módosító indítványom arra irányul, hogy a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök 

és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 31/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetben (a továbbiakban Mód. rendelet) foglalt 

díjakon túlmenően azon önkormányzati képviselők, akik frakcióvezetői tisztséget töltenek be, 

részesüljenek további díjazásban, melynek mértéke a képviselői alapdíj 60 %-ának megfelelő 

összeg. 

Ennek megfelelően a Mód. rendelet 1. §-a az alábbiakban félkövér betűtípussal és aláhúzással 

jelzettek szerint módosul: 

„1. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 31/2014 (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 

(2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (6)-(7) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 100%-ának megfelelő összeg (továbbiakban: képviselői alapdíj) 

(3) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben a képviselő-testület valamely 

állandó bizottságának tagja – több bizottsági tagság esetén is – a képviselői alapdíj 1,8-

szorosa. 

(4) A helyi önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja, amennyiben a képviselő-testület valamely 

állandó bizottságának elnöke vagy tanácsnok – több tisztség és bizottsági tagság esetén is – a 

képviselői alapdíj 2,80-szorosa. 

(5) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben frakcióvezetői feladatokat is 

ellát, havonta a képviselői alapdíj 60 %-ának megfelelő összeggel növekszik. 

(6) A képviselő-testület állandó bizottsága nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja, a 

képviselői alapdíj 85%-ának megfelelő összeg. 

(7) Ha a képviselő (3)-(4) és (6) bekezdés alapján több tiszteletdíj kiegészítésre lenne jogosult, 

úgy részére csak a magasabb tiszteletdíj kiegészítést kell megállapítani.” 



 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítvány megtárgyalására, valamint a döntés 

meghozatalára. 

 

Budapest, 2022. május 10. 

Tisztelettel: 

 Árva Péter s.k. 

 önkormányzati képviselő 

 

 


