
 
Előterjesztés 

A helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és elszámolási 
feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2019. május 30-i ülésén megalkotta a 14/2019. 
(V.31.) önkormányzat rendeletét a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról. 
 
A rendelet 4§ (2) bekezdése rendelkezése alapján a tervtanács működési költségeit, 
a tagok és opponens tiszteletdíját az önkormányzat a tárgyévi költségvetésében 
biztosítja. 
A Tervtanács működéséhez szükséges technikai és adminisztrációs feltételek 
biztosításáról az önkormányzat jegyzője gondoskodik.  
A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki 
tervtanácsokról rendelet értelmében a Tervtanács tagjait valamint opponensét 
mindazon tervtanácsi ülésen tárgyalt napirend után, amelyen részt vett, tiszteltdíj illeti 
meg, mely esetenkénti mértékét a képviselő-testület a Tervtanács elnökének 
javaslatára állapítja meg az éves költségvetésről szóló rendeletében. 
Tekintettel arra, hogy a Tervtanács folyó év májusában – a költségvetés elkészültét 
követően – alakult, a költségvetési rendelet módosítása is szükséges. 
 
Főépítész Úrral egyeztetve a tiszteltdíj mértékére, illetve a költségvetési keretre az 
alábbi javaslatot teszem: 
 
tervtanács tagok tiszteletdíja:bruttó 10.000 Ft/napirend, de maximum nettó 80.000 
Ft/ülés 
opponensi díj:                bruttó 30.000 Ft/bírálat. 
 
A bizottság gördülékeny működéséhez szükség van egy titkárra, akinek tervezett 
megbízási díja bruttó 43.840 Ft/ülés.   
(A titkár feladata a beérkezett anyagok fogadása; az ülés meghívójának elkészítése; 
bizottsági tagokkal történő egyeztetések; jegyzőkönyvvezetés; bizottsági 
állásfoglalások megírása, kiküldése; irattározás, a tagok és opponensek 
teljesítésigazolásának előkészítése, adminisztrációja) 
 
 
Az ülések 2019. évre  tervezett: 
- gyakorisága:  havonta 1 alkalom, 
- tagok száma:  4 fő 
- napirendek száma: 2 napirend/ülés 
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A tényleges elszámolás elkészítése a Tervtanács titkárának, teljesítésigazolása a 
Tervtanács elnökének feladatkörébe tartozik. 
 
A tervezet szerint az idei évben (6 hónap) a Helyi építészeti-műszaki tervtanács 
havonta egy alkalommal, alkalmanként 4 tag részvételével és 2 napirendi ponttal fog 
ülésezni. A napirendi pontokhoz egy opponensi díjjal kell számolni.   
A fentiek alapján a 2019-es évben a Tervtanács működési költségeire 1.319.280 Ft-
ot kell a Képviselő-testületnek biztosítania a költségvetés „általános tartalékkeret 
évközbeni többletfeladatokra”  kiadási jogcímből. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására! 
 
 
Biatorbágy, 2019. június 12. 

 
Tisztelettel:      
   Tarjáni István s.k. 

   polgármester 
 
 
Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 
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Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (VI. 27.) határozata 
 

A helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és elszámolási 
feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről 

 
 

 
A képviselő-testület megtárgyalta a helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és 

elszámolási feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről szóló 

előterjesztést. 

 

1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a: 

-  Tervtanács tagjainak tiszteletdíját bruttó 10.000 Ft/napirendi pont, de max nettó 

80.000 Ft/ülés  összegben, 

- az opponensi díjat bruttó 30.000 Ft/bírálat összegben, 

- a tanács titkárának díját bruttó 43.840 Ft/ülés összegben határozza meg. 

 

2) A Képviselő-testület a Tervtanács működési költségeire a 2019-es évben 1.400.000 

Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 

 

 

Határidő: 2019. július 01. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 


