
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2010.  (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
 

 
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 20§. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  
1994. évi LXIV. törvény  17. §. /1/ bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a 
helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 

1.§.  
 

(1) A rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira 
terjed ki. 
 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 
 

2.§. 
 

(1) A települési képviselőt, a képviselő-testület bizottságának elnökét és tagját munkájáért – 
megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig – a (2) - (5) bekezdésben 
meghatározott mértékű tiszteletdíj illeti meg. 
 
(2) A képviselő havi tiszteletdíja / alapdíj/    45.000,-ft 
 
(3) Ha a képviselő bizottság tagja havi tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is -  a (2) 
bekezdésben foglaltakon túl az alapdíj 45%-a 
 
(4) Ha a képviselő bizottság elnöke havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is- a (2) 
bekezdésben foglaltakon túl az alapdíj 90 %-a. 
 
(5) A nem képviselő bizottsági tagok havi tiszteletdíja  a (2) bekezdésben meghatározott 
alapdíj 45%-a. 
 

3.§. 
 

(1) A képviselő, a bizottság tagja a polgármesternek, bizottság elnökének köteles bejelenteni, 
ha a képviselő-testület, bizottság ülésén akadályoztatása miatt nem tud részt venni. 
 
(2) Ha a képviselő, bizottság tagja három egymást követő alkalommal nem vesz részt a 
képviselő-testület, bizottság munkájában, vele szemben a polgármester, az érintett bizottság 
elnöke kezdeményezi a Képviselő-testületnél a tiszteletdíj csökkentését a jelenléti ív másolati 
példányainak mellékelésével. 
 
(3) Amennyiben a Képviselő-testület megállapítja, hogy a képviselő, a bizottság tagja neki 
felróható okból nem vett részt a képviselő-testület, bizottság három egymást követő ülésén, 3 



hónap időtartamra 25%-al csökkenti az érintett képviselő, bizottság tagjának tiszteletdíját. 
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.  
 

4.§. 
 

 
(1) A tiszteletdíj kifizetése havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig folyószámlára 
való utalással történik.   
 
(2) A tiszteletdíjak kifizetése a jegyző által havonta összeállított kimutatás alapján  történik, 
melyet a képviselő-testület, bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, valamint a tiszteletdíj 
csökkentéséről szóló jogerős határozat alapján kell elkészíteni. A csökkentéssel érintett első 
havi kimutatáshoz csatolni kell a tiszteletdíj csökkentése ügyében hozott jogerős határozatot. 
A kimutatást a polgármester és a jegyző írja alá. 
 

5.§. 
 

(1) A rendelet 2010. november 1. napján lép hatályba.  Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
27/2006.(X. 11.) számú rendelet. 
 
 
 
         Vörös Sándor                                                                       Kovács Éva 
          Polgármester                                                                            Jegyző 
 
 
A rendelet 2010. október 28. napján kihirdetésre került. 
 
 

Kovács Éva 
jegyző             


