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A KÖZGYŰLÉS
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A 14/2003. (VIII.27.) KGY. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL



 SZÁM  TÁRGY  OLDAL  
   

   
 A KÖZGY ŰLÉS RENDELETE  

   
25/2010. (X. 14. ) 
önkormányzati rendelet 
 

A megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő 
tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet 
módosításáról 
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 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     25/2010. (X. 14.) 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) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
17.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak és a 
bizottságok külső tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet 1.§ (3) 
bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
„ (3) A tiszteletdíj havi, bruttó értéke:  

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 85 %-a, 
c) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt tag esetében az alapdíj és annak további 25 %-a, 
d) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt tag esetében az alapdíj 45 %-a.” 
 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy 2010. októberében a 
képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait a tiszteletdíj – a megbízólevél átvételét 
követő naptól számított – időarányos része illeti meg.  
 
 
 
Salgótarján, 2010. október 14.  
 
 
  Becsó Zsolt s.k.     dr. Barta László s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei Főjegyző 
         Közgyűlésének elnöke 
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