
Illene valamit felajánlaniuk – vagy nem? 

Szegeden, Csongrádon és Mindszenten csak fontolgatják, Vásárhelyen viszont már 
döntöttek is róla, hogy csökkentik az önkormányzati képviselık tiszteletdíját. 
Makón és Szentesen fel sem merült ilyen javaslat, Mórahalmon pedig már rég 
túlvannak ezen a kérdésen.  

„Illene valamit felajánlanunk. A költségvetést úgysem 
befolyásolná lényegesen, de legalább gesztust 
gyakorolnánk." Így fogalmazott az egyik csongrádi 
önkormányzati képviselı, amikor megkérdeztük, 
csökkentené-e a városi döntéshozók, így a saját 
tiszteletdíját. A példát Hódmezıvásárhely szolgáltatta, 
ahol tavaly novemberben arról döntöttek, hogy a 
városatyák juttatását bruttó 50 ezer forintban 
maximalizálják, a bizottsági és tanácsnoki munkáért 
pedig nem jár tiszteletdíj. Ezzel évente mintegy 50 
milliót spórol a város. 
 
A vásárhelyi szolidaritás szele Szegedet is elérte. A megyeszékhelyen Botka László 
polgármester tavaly ısszel 10 százalékos csökkentést javasolt. A Fidesz-frakció 
emelte volna a tétet, ezért azt indítványozta, hogy az országgyőlési képviselık bérét 
is csökkentsék, de hogy ne lógjanak ki a sorból az alpolgármesterek sem, az ı 
juttatásukat 40 százalékkal csökkentették volna. Még erre is tett egy lapáttal a 
szegedi KDNP, amely azt javasolta, hogy az összes választott vezetı – legyen az 
polgármester vagy önkormányzati képviselı – társadalmi munkában, mindenféle 
tiszteletdíj nélkül lássa el megbízatását. Az év végi számháború lecsillapodott, azóta 
nem került ilyen témájú elıterjesztés a közgyőlés elé. 
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Csongrádon mindenki a másikra vár – és a tiszteletdíjára.  
A szerzı felvétele
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Szentesen és Makón fel sem merült ilyen javaslat, sıt téma sem volt a képviselıi 
tiszteletdíjak csökkentése. Mórahalmon régen túl vannak ezen a polémián, ott 
ugyanis már évtizedes hagyománya van annak, hogy a képviselıi munka elsısorban 
megtiszteltetés, s nem kereseti lehetıség. Ezért nem is jár a döntéshozóknak 
tiszteletdíj. Mindszenten hamarosan tárgyalni fognak a város 2009-es 
költségvetésérıl, és polgármesteri javaslatként szerepel az elıterjesztésben, hogy a 
képviselık és a külsıs bizottsági tagok tiszteletdíját is nullázzák le ettıl az évtıl. 
 
Csongrádon november óta vitatéma, hogy mennyit ajánljanak fel a köz javára a 
városatyák. Legutóbb azt kérte az egyik szocialista képviselı, hogy a frakcióvezetık 
üljenek össze, és dolgozzanak ki egy közös javaslatot. Ebbıl eddig nem lett semmi, 
pedig már postázták a képviselıknek a 2009-es büdzsétervezetet. Pap Gabriella azt 
mondta lapunknak, hogy ha erre az egyeztetésre még sor kerül, a Fidesz-frakció 
képviseltetni fogja magát. A szocialisták részérıl Somogyi Árpád úgy nyilatkozott, 
most mindenki a másikra vár, de a kérdés valójában az, hogy látszatintézkedést akar 
hozni a testület, vagy sem. Szerinte a költségvetésen belül máshol is lehetne, illetve 
kellene megtakarítást elérni, de a részletekrıl még egyeztetni akar. Az Összefogás 
Csongrádért Egyesület mandátumszerzıi arra várnak, hogy Vincze László 
országgyőlési képviselı jó példával járjon elıttük: amennyirıl ı lemond, annyiról ık 
is. Ezt Kurucz Ferenc nyilatkozta lapunknak, egyúttal megjegyezte, a 90-es években 
sportbizottsági tagként az egész éves tiszteletdíját a helyi óvodáknak ajánlotta fel, 
2005-ben pedig rászorulóknak adományozott bútorokat és más berendezéseket. A 
képviselı szeretné, ha mások is követnék.  
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