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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület megalakulását követően az alábbiakról szükséges dönteni.
I.

Képviselők és bizottsági tagok díjazása

A Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 40/1998.(XII.01.) számú önk. rendelete
határozza meg a tiszteletdíjakat. A rendelet még nem került módosításra a tanácsnoki,
alelnöki tisztségek változása miatt. 2010. évre vonatkozóan a tiszteletdíjak összegét nem
lehet módosítania a jelenlegi törvényi szabályozás miatt, mert azok összege a maximumom
lett megállapítva. A képviselők száma polgármester és alpolgármestereken kívül 15 fő, ebből
bizottsági tag 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 14 fő.
A rendelet értelmében a:
képviselő tiszteletdíja a mindenkori köztisztviselői illetményalap 2,5 szorzataként
megállapított összege - 96.625.-Ft (alapdíj)
ha a képviselő bizottsági tag, akkor a tiszteletdíja az alapdíj 45%-ával növelt
összege - 140.106.-Ft,
ha a képviselő bizottsági elnök, akkor a tiszteletdíja az alapdíj 90%-val növelt
összege - 183.588.- Ft
a külső bizottsági tagok tiszteletdíja az alapdíj 45%-ának megfelelő összege 43.481.-Ft.
Miután a bizottsági alelnökség a rendeletben nem szerepel, ezért bizottsági tagsági díjra
jogosult, így ezzel számoltunk. Kiesett jövedelem térítésről a testület még nem döntött, ezért
költségvetési fedezetet nem igényel. Év végéig - 2 hónapra - az alábbi összegekre kell a
költségvetésben a fedezetet biztosítani.
tiszteletdíj
járulékok
összesen
13 fő képviselő+bizottsági tagság
3.646,8 e Ft 984,6 e Ft
4.631,4 e Ft
2 fő képviselő+bizottsági elnök
734,4 e Ft 198,4 e Ft
932,8 e Ft
14 fő külső bizottsági tag
1.217,4 e Ft 328,7 e Ft
1.546,1 e Ft
------------------------------------------------------------Összesen
5.598,6 e Ft 1.511,7 e Ft 7.110,3 e Ft
A költségvetésben a működési céltartalékon képviselők tiszteletdíjára 8.808,0 e Ft, külső
bizottsági tagok díjazására 1.955,0 e Ft lett tervezve, a kisebb létszám miatt megtakarítás
képződött. Javasolt a fenti 7.110,3 e Ft-ot a képviselői tiszteletdíj céltartalék előirányzatáról
átcsoportosítani.
II.

Polgármesteri, alpolgármesteri saját felhasználású keretek

A költségvetés tartalmazza a saját keretek felhasználásának és módosításának szabályait. A
működési céltartalék előirányzatai 2 hónapra a következők:
- polgármesteri keret csökkentett összege a vörösiszap károsultak támogatásával 3.000,0 e Ft
- alpolgármesteri keret
1.000,0 e Ft
– alpolgármesteri keret
1.000,0 e Ft
Egy alpolgármesteri keret 1.000,0 e Ft összegben megtakarításként jelentkezik.
Javaslom, hogy az alpolgármesteri keret 900,0 e Ft/hó legyen, ezért a kereteket 1.600,0 e Fttal javaslom kiegészíteni, melynek fedezeteként az alpolgármesteri keret céltartalék és a
képviselői tiszteletdíj céltartalék maradványát javaslom megjelölni.
Javasolt a fenti 6.600,0 e Ft-tal a céltartalékot csökkenteni és a 11101 cím dologi
előirányzatot megemelni.
III.

Bizottsági keretek

A költségvetés működési céltartaléka bizottsági keretekre tartalék előirányzatot nem, csak
frakció keret előirányzatot tartalmaz.
A költségvetés éves szinten az alábbi frakció kereteket tartalmazza:
- FIDESZ-KDNP
9.600,0 e Ft
ebből két hónap
- SZDSZ
2.400,0 e Ft
- MSZP
2.400,0 e Ft
Összesen:

1.600,0 e Ft
400,0 e Ft
400,0 e Ft
2.400,0 e Ft

Javaslom, hogy a bizottsági keretről döntsön a képviselő-testület, melynek összegét
bizottságonként 600 e Ft/hó-ban javaslom megállapítani. Az egy bizottságra jutó keret 2
hónapra 1.200,0 e Ft.
A felhasználás az alábbiakra vonatkozhat, amelyről a bizottságok döntenek:
- tanácsadói tevékenység
- tolmácsolási díj, fordítási díj,
- szakkönyvek, folyóiratok beszerzése,
- szakmai konzultációkon való részvételi díjak
Javasolt a frakciókeretek működési céltartalék előirányzatáról az átcsoportosítás a 11101
dologi előirányzatára. Amennyiben a felhasználás számvitelileg nem dologi kiadásnak
minősül, akkor a költségvetési rendeletünk értelmében a polgármester saját hatáskörben
módosíthatja az előirányzatot.
A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Testület elé.
Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
1./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon
belül a képviselők tiszteletdíj előirányzatát 7.110,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a
kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 5598,6 e Ft-tal – képviselők tiszteletdíja
4.831,2 e Ft, külső bizottsági tagok tiszteletdíja 1.217,4 e Ft - , munkáltatót terhelő járulékok

előirányzatát 1.511,7 e Ft-tal – képviselők tiszteletdíja utáni járulékok 1.183,0 e Ft, külső
bizottsági tagok díjazása utáni járulékok 328,7 e Ft – megemeli.
2./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím polgármesteri saját
keret céltartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101
cím dologi előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli polgármesteri saját keret címén.
3./ az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím képviselői tiszteletdíj
céltartalék előirányzatát 600,0 e Ft-tal, dr Gotthard Gábor alpolgármesteri keret céltartalék
előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, dr. Dénes Margit alpolgármesteri keret céltartalék előirányzatát
1.000,0 e Ft-tal, Takács Gábor alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 1.000,0 e
Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 3600,0 e Ft-tal –
Egry Attila alpolgármesteri saját keret 1.800,0 e Ft, Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret
1.800,0 e Ft – megemeli.
4./ a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak 2010. nov.-dec. hónapban tanácsadói
tevékenységre, tolmácsolási díjra, szakkönyvek, folyóiratok beszerzésére, szakmai
konzultációkon való részvételi díjra bizottsági döntés alapján 1.200,0 e Ft-ot biztosít, ezért az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím FIDESZ-KDNP frakció keret
működési céltartalék előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
11101 cím dologi előirányzatát megemeli.
5./ Humánszolgáltatási Bizottságnak 2010. nov.-dec. hónapban tanácsadói tevékenységre,
tolmácsolási díjra, szakkönyvek, folyóiratok beszerzésére, szakmai konzultációkon való
részvételi díjra bizottsági döntés alapján 1.200,0 e Ft-ot biztosít, ezért az önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím FIDESZ-KDNP frakció keret működési
céltartalék előirányzatát 400,0 e Ft-tal, az SZDSZ frakció keret működési céltartalék
előirányzatát 400,0 e Ft-tal, az MSZP frakció keret működési céltartalék előirányzatát 400,0 e
Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal
csökkenti.
6./ felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésre a többször módosított 40/1998.
(XII.01.) számú önk. rendelet módosítást terjessze be.
7./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet
következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: Polgármester
Határidő: 6. pont következő testületi ülés, 7. pont december hó, a többi azonnal
Budapest, 2010. október 25.
Dr. Kocsis Máté
polgármester
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Mészár Erika
A jegyzőt helyettesítő aljegyző

Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság részére
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester
Írásbeli előterjesztés.
Határozati javaslat
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőinek,
bizottsági tagjainak tiszteletdíjára költségvetés módosítás, bizottsági keretek megállapítása és
szabályozása című képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, valamint javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, elfogadását.
Felelős: Dr. Kocsis Máté polgármester
Határidő: 2010. november 3.-i testületi ülés.
Budapest, 2010. október 25.
Dr. Kocsis Máté
polgármester
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