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�
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�
l 

 
  

21.  El � ter jesztés a polgármester , alpolgármester  és a  munkacsopor tok 
díjazásáról szóló 49/2003. (I I I .11.) K t. számú határozat 1., 2., 3. pontjainak 
módosításáról 
El � adó: Dr. Dietz Ferenc a Jogi- Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

 Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 
240/2003. (XI I . 16.) K t. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete - a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseir
�
l és az önkormányzati képvisel

�
k tiszteletdíjáról szóló, többször 

módosított 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény 38. § (2) 
bekezdése alapján - a  49/2003. (III.11.) Kt. számú határozatának 1., 2., 3., 4. a) és  b) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
1.  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel

�
-testülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseir
�
l és az önkormányzati képvisel

�
k tiszteletdíjáról szóló, 

többször módosított 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. 
törvény  38. § (2) bekezdése alapján - Miakich Gábor polgármester illetményét 2004. 
január  1-t � l havi 472. 500 Ft összegben határozza meg. 

2. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete Radványi G. Levente 

alpolgármester illetményét 2004. január  1-t � l havi 425. 250 Ft összegben határozza 
meg. 

3. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testülete a Polgármester  részére 2004. 

január  1. napjától, havonta a polgármesteri illetmény 30%-ának megfelel
�
 összeg 

erejéig, az alpolgármester  részére az alpolgármesteri illetmény 20%-ának megfelel
�
 

összeg erejéig - a 2004. évi költségvetés terhére- költségátalány kifizetését hagyja 
jóvá. 

 A 49/2003. (III.11.) Kt. sz. határozat 3. pontjának 2. mondata változatlan.  
4. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel

�
-testülete a Szervezeti és M� ködési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 1/2001. (II.15.) Önk. sz. rendelet 38. § (2) 
bekezdés alapján létrehozott munkacsoportok  elnökeinek és tagjainak a 38. § (6) 
bekezdésben foglaltakra figyelemmel a következ

�
 megbízási díjat állapítja meg: 

a) a munkacsoportok elnökei havi 20.000.-Ft megbízási díjban részesülnek, 
b) a munkacsoportok tagjai havonta 15.000.-Ft megbízási díjban részesülnek. 

 
Felel � s:  Jegyz

�
 

Határ id � :  2004. január 01.  
 

k. m. f. 
 
 
Miakich Gábor    s. k.                                                        Szabó Géza  s. k. 
        polgármester                                                                                    aljegyz

�
 

  



 

 

Kapja: 
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 
2. A Képvisel

�
-testület tagjai 

3.      Személyügyi referens - intézkedésre 
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2003. december 18. 
 
Ancsin Mária 
jegyz

�
könyvvezet

�
 


