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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 20. § (2) 

bekezdése alapján a közgyűlés a képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a 

tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg, továbbá a polgármesterei tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 

17. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét, a természetbeni 

juttatást rendeletben szabályozhatja. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok 

nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendeletében 

(továbbiakban: rendelet) szabályozza ezt a témakört.  

 

A megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggésben 2012. január 1-től a közgyűlés 

feladatköre jelentős mértékben csökkent. Ennek tükrében, valamint a jelenlegi költségvetési 

helyzetet figyelembe véve teszek javaslatot a rendelet módosítására. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, majd a rendelet 

megalkotására. 

 

 

 

Salgótarján, 2012. január 12. 

 

 

Becsó Zsolt 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2012. (... ... ) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 

14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 20. § (2) bekezdése, valamint a polgármesterei tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
17. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 

14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
,,(3) A tiszteletdíj havi, bruttó mértéke: 

a) a (2) bekezdés a) pontjában foglalt tag esetében a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 43.§ (1) bekezdésével megállapított 
illetményalap 250 %-a (alapdíj); 

b) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt tag esetében az alapdíj és annak további 
65.6 %-a; 

c) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt tag esetében az alapdíj és annak további 
3.5 %-a.” 

 
(2) A rendelet 1. § (5) bekezdése a következők szerint módosul: 

,,(5) Amennyiben a közgyűlés vagy a bizottság (továbbiakban együtt: testület) tagját egyéb 
feladat rendszeres ellátásával bízza meg, vagy delegálja, további juttatását a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 15.§ (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt mértékig határozhatja 
meg. Ha az ellátandó feladat a testülettel kapcsolatos, tagját az alapdíj és annak további 
24.2 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.” 

  
2. § 

 
(1) Hatályát veszti a rendelet 1. § (2) d) pontja, valamint a 2.§-a. 

 
(2) Jelen rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 

 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 

 

 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
mely ismerteti a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak 

juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról 
szóló rendelet elfogadásának várható következményeit 

 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály tárgyából eredően 
közvetlenül a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése tagjaira 
nézve tartalmaz változásokat.  

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A rendelet módosításának következtében 
megtakarítás érhető el az önkormányzat 

költségvetésében.  
A tervezett jogszabály környezeti 

következményei 
A jogszabály tárgyából eredően 
környezeti következmények nem 

merülnek fel. 
A tervezett jogszabály egészségi 

következményei 
A jogszabály tárgyából eredően 
egészségi következmények nem 

merülnek fel. 
A tervezett jogszabály adminisztratív 

terheket befolyásoló hatásai 
A tervezett jogszabály elfogadásának és 

bevezetésének nincsenek jelentős 
adminisztratív terhei. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosítás megalkotását 
indokolta  a konszolidációval 

kapcsolatos rendkívüli feladatcsökkenés.  
A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 



 

 

 

INDOKOLÁS 
 
a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 

14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez 

 

 

 

Általános indokolás 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 20. § (2) 

bekezdése alapján a közgyűlés a képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a 

tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg. 

A polgármesterei tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati tisztségviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület 

a tiszteletdíj mértékét, a természetbeni juttatást rendeletben szabályozhatja. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1-2. §-hoz 

 

A megyei önkormányzatok konszolidációja következtében olyan drasztikus mértékű 

feladatcsökkenés következett be a közgyűlés tekintetében, mely indokolttá tette a rendelet 

ilyen típusú módosítását. Továbbá pontosításra került a rendszeres feladatellátást végző 

közgyűlési, bizottsági tagot megillető juttatás mértéke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


