
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/2020. (IV. 22.) Polgármesteri rendeletalkotás 

 

 

Alulírott Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 

polgármestere a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 

bekezdése szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel 

arra, hogy Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalban a 

munkavégzés alól mentesített dolgozók a havi bruttó illetmény/alapbér 70%-ának 

megfelelő összegre jogosultak, valamint arra, hogy a veszélyhelyzet alatt a Képviselő-

testület és a bizottságok működése szünetel, úgy döntök, hogy az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Képviselő-testülete 17/2019. (XI. 06.) számú önkormányzati rendelete módosításáról 

szóló rendeletet megalkotom az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő:       azonnal 

Felelős:       Borbély Lénárd polgármester 

Végrehajtás előkészítéséért felelős:   Szeder Istvánné ágazatvezető 

 

A rendelettervezet elfogadásához veszélyhelyzeten kívüli időszakban a Képviselő-

testület minősített többségű támogató szavazata szükséges.  

 

 

 

Budapest, 2020. április 22. 

 

 

 

Borbély Lénárd 

polgármester 

 

 

  



előterjesztés 1. számú melléklete  

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (…..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló ó 17/2019. (XI. 06.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármestere - a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági 

tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2019. (XI. 06.) számú 

önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:  

1. § (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és 

tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2019. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban Ör.) a következő 1/A. §-szal egészül ki: 

„1/A. § Az önkormányzati képviselőt, bizottsági elnököt, bizottsági tagot és 

tanácsnokot a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet időbeli 

hatálya alatt a részére az 1. § szerint megállapítható tiszteletdíj 70 %-a illeti meg.” 

(2) Az Ör. a következő 4. § (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) E rendelet 1/A. §-a a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Borbély Lénárd      Dr. Szeles Gábor  

polgármester       jegyző  

aki egyben a rendelet kihirdetését        

záradékolja 2020. április 22. napjával 
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