
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

  24/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
(egységes szerkezetben) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

1. § 

 

(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) – a polgármester és az alpolgármester kivételével – 

havonta bruttó 47.000,- Ft. 

 

(2)  A képviselő köteles részt venni a testület rendes és rendkívüli, valamint ünnepi ülésein (a 

továbbiakban: testületi ülés). A képviselő a távolmaradását előzetesen, szóban vagy 

írásban köteles bejelenteni a polgármesternek. 

 

(3) Amennyiben a képviselő a tárgyhónapban egy alkalommal előzetes bejelentés nélkül, 

indokolatlanul hiányzik a testületi ülésről, úgy a tárgyhónapot követő hónapra járó 

képviselői tiszteletdíjából 25 %-os csökkentés kerül érvényesítésre.  
 

 

2. § 

 

(1) Bizottsági tag tiszteletdíja (a képviselői alapdíjon felül) – több bizottsági tagság esetén is – 

havonta bruttó 21.000,-Ft. 

 

(2)1 Bizottsági elnök tiszteletdíja (a képviselői alapdíjon felül) – több funkció egyidejű 

betöltése esetén is – havonta bruttó 37.000,-Ft 

 

(3)  A bizottsági tag (képviselő és nem képviselő bizottsági tag) köteles részt venni a bizottság 

rendes és rendkívüli ülésein (a továbbiakban: bizottsági ülés). A bizottsági tag az ülésről 

való távolmaradását előzetesen, szóban vagy írásban köteles bejelenteni a bizottság 

elnökének. 

 

(4) Amennyiben a bizottsági tag a tárgyhóban egy alkalommal előzetes bejelentés nélkül, 

indokolatlanul hiányzik a bizottsági ülésről, úgy a tárgyhónapot követő hónapra járó 

bizottsági tiszteletdíjából 25 %-os csökkentés kerül érvényesítésre.   

 

(5)1 A Szociális és Humánügyek Bizottság5 elnökének a havi tiszteletdíja az alapdíjon felül 

havi 52.000,-Ft. 

 

(6)2 A Szociális, Civil és Egyházi ügyek tanácsnoka havi tiszteletdíja az alapdíjon felül bruttó                

50. 000,- Ft.” 
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3. §3 

 

 

4. §4 

 

(1) Természetbeni juttatás illeti meg a képviselőket és a bizottsági tagokat az önkormányzat 

intézményében, a Kastélypark fürdőben, a szolgáltatásainak térítésmentes  

igénybevételére. 

 

(2) A képviselő-testület a képviselői, a bizottsági tagsági, a tanácsnoki tevékenységhez 

szükséges közlöny, kiadvány, szakfolyóirat, informatikai eszköz vásárlására havi 5 eFt. 

költségtérítést állapít meg, amely a képviselő nevére szóló számla ellenében fizethető ki, 

akár egy összegben is. A költségtérítés összegével az adóhatóság felé egyénileg kell 

elszámolnia az igénybe vevőnek. 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet 2011. október 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. november 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

(2) Hatályát veszti a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2008.( II. 14.) 

számú rendelet, valamint az azt módosító 15/2010. (X. 14.) sz. rendelet 

 

  

Füzesgyarmat, 2011. október 13. 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2016. április 28. 

 

 

 

Bere Károly                                                            Dr. Blága János 

 polgármester                jegyző 

 

 

 
1Módosította: 19/2014. (X. 21.) önk. rend. 
2Kiegészítette: 19/2014. (X. 21.) önk. rend. 
3 Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
4Módosította: 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
5Módosította: 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. 04.28. 

 

 


