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Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2014. (XII.19.) 

önkormányzati rendelete,  

a  6/2015.(II.27.), az 1/2017.(I.27.), a 3/2018. (I.26.), valamint a 25/2019. (XI.05.) 

önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege,  

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya Albertirsa Város helyi önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: 

képviselő) és Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak (a 

továbbiakban: bizottság) nem képviselő tagjaira terjed ki. 

(2)   Az e rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározottak a megbízatásuk keletkezése napjától 

a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra. 

2. §1,2 

A tiszteletdíjak mértéke 

(1)3 A képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 89.760 Ft/hó. 

(2) A képviselő tiszteletdíja az alapdíjon felül egy bizottsági tagság esetén: 25.210 Ft/hó. 

(3) A képviselő tiszteletdíja az alapdíjon felül két vagy több bizottsági tagság esetén:  

      50.420 Ft/hó. 

(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül:  

a) 72.600 Ft/hó, 

b) egy bizottsági tagság esetén 97.810 Ft/hó, 

c) két vagy több bizottsági tagság esetén 123.020 Ft/hó. 

(5) A bizottság nem képviselő tagjának a tiszteletdíja: 25.210 Ft/hó. 

 

                                                           
1 Módosította az 1/2017.(I.27.) ök. rendelet, hatályos 2017. január 28-tól. 
2 Módosította a 3/2018. (I.26.) ök. rendelet hatályos 2018. február 1-től. 
3 Módosította a 25/2019. (XI.05.) ök. rendelet, hatályos 2019. november 6-tól 
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3. § 

(1)    Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem vesz 

részt a testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken az alábbiakban meghatározott módon 

és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül: 

a.) Képviselő-testületi ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a képviselő következő havi 

tiszteletdíját (alapdíját) 25 %-kal kell csökkenteni. 

b.) Bizottsági ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a következő havi bizottsági díját 25 %-

kal kell csökkenteni. 

(2) A távollét igazolásának szabályait a képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

(3) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható. 

(4) A települési képviselő az ülés megkezdésekor köteles bejelenteni, hogy ülés közben 

ideiglenesen, vagy véglegesen eltávozik. 

(5) A részvételt az ülésről készült jelenléti ív alapján kell megállapítani.  

4. § 

Személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a képviselő 

tiszteletdíjának (alapdíj) 10 %-a, maximum 6 hónap időtartamra megvonható. 

 

4/A. §4 

(1) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő ötödik napig ki kell fizetni. 

(2) A tiszteletdíj bankszámlára utalással történő kifizetése esetén, úgy kell eljárni,                  hogy 

a képviselő, illetve bizottsági tag tiszteletdíjával a kifizetési napon rendelkezhessen. 

 

(3) A tiszteletdíjat, ha a kifizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti 

napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. 

5. § 

(1)   Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.  

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok  

tiszteletdíjáról szóló 27/2006. (X.13.), 7/2007. (III.30.), 3/2008. (II.6.), valamint a 18/2010. 

(I.23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

      Fazekas László s. k.                                                   Kovács Zoltánné dr. s. k. 

                                                           
4 Kiegészítette a 6/2015.(II.27.) ök. rendelet, hatályos 2015. február 28-tól.  
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         polgármester                                                                  jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. november 14-én.  

 

Kovács Zoltánné dr. s. k. 

      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


