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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
34. § alapján a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a
javaslatára az önkormányzati képviselők közül egy vagy több tanácsnokot választhat. A megválasztott
tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő
testületének Szervezeti és Működési szabályzaténak 11 .§ rendelkezik a testvérvárosi kapcsolatokért
felelős tanácsnokról. Az Önkormányzatnak mindig is célja volt, hogy szoros együttműködést
valósítson meg a Budához kapcsolódó külföldi városokkal és kerületekkel. Jelenleg az I. kerületnek 12

testvérvárosa van, azonban a velük való kapcsolattartás, a külföldi fórumokon történő részvétel és a
közös érdekképviselet külön felelőst igényel az Önkormányzat részéről. Erre a feladatra Zsitnyák
János Bálint a legalkalmasabb.
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkonnányzati képviselőnek, a
bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselőknek, a
bizottsági elnöknek és tagnak, valamint a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról
szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete határozza meg a tanácsnokok tiszteletdíját: A
tanácsnoknak járó tiszteletdíj a képviselői alapdíj 80%-ának megfelelő összeg, így az előterjesztés
elfogadása esetén - amennyiben olyan képviselő kerül megválasztásra aki a rendelet alapján jogosult a
tanácsnoknak járó tiszteletdíjra - a döntés költségvetési kihatása a tanácsnok tekintetében ennek a
díjnak az éves összege, amelyet a Budavári Önkormányzat a 2022. évi költségvetés „K121 választott
tisztségviselők juttatásai", valamint a „K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adók" elnevezésű sorok terhére biztosít. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ülés
nyilvános, az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja alapján a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete testvérvárosi kapcsolatokért
felelős tanácsnokának megválasztásáról.
A Budavári Önkonnányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsitnyák János Bálint képviselőt - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. § alapján 2022.
szeptember 29. napjától - testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak megválasztja a Képviselő
testület
megbízatásának időtartamára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

