
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022 (…) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról szóló  

31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

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 a következőket rendeli el: 

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

képviselői alapdíj 85%-ának megfelelő összeg. 

(6) Ha a képviselő (3)-(5) bekezdés alapján több tiszteletdíj kiegészítésre lenne jogosult, úgy 

részére csak a magasabb tiszteletdíj kiegészítést kell megállapítani.” 

 

 

 

2. § 

Az R. a következő 6. §-sal egészül ki: 

Az R. a következő 6. §-sal egészül ki: 

„6. § Az e rendeletnek a 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.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2022 (… . …) önkormányzati rendelete által megállapított rendelkezéseit 2022. január 1-

jétől kell alkalmazni azzal, hogy a különbözeti összeg a költségvetésben fedezetet biztosító 

módosítás hatályba lépését követő 90 napon belül esedékes.” 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2022.  

Baranyi Krisztina        Baloghné dr. Nagy Edit 

    polgármester          címzetes főjegyző 

 


