
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2019. (XII. 5.) önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a 

polgármester és az alpolgármester kivételével – a helyi önkormányzati képviselőknek 

(a továbbiakban: képviselő), az állandó bizottságok elnökeinek, tagjainak, a 

településrészi önkormányzatok elnökeinek, és az állandó bizottságok nem képviselő 

tagjainak. 

 

(2) A tiszteletdíj  a megválasztásuktól a megbízatásuk megszűnéséig illeti meg az (1) 

bekezdésben felsorolt személyeket. 

 

(3) Amennyiben a képviselő, az állandó bizottság elnöke, tagja, az állandó bizottságok 

nem képviselő tagja vagy a településrész önkormányzat elnöke megbízatása hó közben 

szűnik meg, az adott hónapban tiszteletdíjra a megszűnés napja szerint időarányosan 

jogosult. 

 

(4) A tiszteletdíj arra a hónapra is megilleti az (1) bekezdésben felsorolt személyeket, 

amelyben rendes képviselő-testületi ülés, bizottsági ülés vagy településrészi 

önkormányzati ülés megtartására nem kerül sor. 

 

 

2. § 

 

(1) A bizottsági és településrészi önkormányzati tisztséget be nem töltő képviselő 

tiszteletdíja (alapdíj) havi bruttó 25.000.- Ft. 

 

(2) A képviselőt, ha egy állandó bizottság tagja, az (1) bekezdésben meghatározott 

alapdíjon felül további bruttó 45.000.- Ft., azaz összesen havi bruttó 70.000.- Ft. 

tiszteletdíj illeti meg. 



 

(3) A képviselőt, ha egy állandó bizottság elnöke, vagy legalább kettő állandó bizottság 

tagja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül további bruttó 80.000.- 

Ft., azaz összesen havi bruttó 105.000.- Ft. tiszteletdíj illeti meg. 

 

(4)  A képviselőt, ha legalább kettő településrészi önkormányzat elnöke, az (1) 

bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 115.000.- Ft, azaz összesen 

havi bruttó 140.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg. 

 

(5) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 25.000.- Ft. 

(6) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság tagját az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 

175.000.-Ft tiszteletdíj, azaz összesen havi bruttó 200.000,- Ft illeti meg. 

(7) A (2)-(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

bizottság elnökét az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 

275.000,- Ft, azaz összesen havi bruttó 300.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.(8) Az (5) 

bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság nem 

képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 100.000.- Ft. 

 (9)  A képviselő a (2)-(6) bekezdésben megállapított alapdíjon felüli tiszteletdíj 

kiegészítések kizárólag egyikére, a magasabb díjtételt meghatározó tiszteletdíj 

kiegészítésre jogosult. 

 

3. § 

 

(1) A tiszteletdíj kifizetésének feltételeit és összegét félévente – június 30. és december 

31. fordulónappal – kötelező felülvizsgálni. 

(2) A tiszteletdíj összege a felülvizsgálatra vonatkozó döntést követő fél éves időtartamra 

legfeljebb 50%-kal csökkenthető abban az esetben, ha a képviselő, a bizottság tagja, 

elnöke vagy a településrészi önkormányzat elnöke a felülvizsgált félévben legalább 

három testületi, bizottsági vagy településrészi önkormányzati ülésről igazolatlanul 

hiányzik vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt egyéb kötelezettségeit megszegi.  

(3) E rendelet alkalmazásában a hiányzás igazoltnak minősül, ha azt a képviselő – a 

távollét okának megjelölése mellett – a polgármesternek előzetesen írásban bejelenti.  

(4) A tiszteletdíj összege a felülvizsgálatra vonatkozó döntést követő fél éves időtartamra 

teljes mértékben megvonható, ha a felülvizsgált félévben a képviselő, a bizottság 

tagja, elnöke vagy a településrészi önkormányzat elnöke a testületi, bizottsági vagy 

településrészi önkormányzati ülések legalább feléről hiányzik.  

 



 

(5) A képviselői tiszteletdíjak fél éves rendszerességgel történő felülvizsgálatát a Jogi, 

ügyrendi és közbeszerzési bizottság végzi. A képviselő-testületi, bizottsági vagy 

településrészi önkormányzati ülésről való távolmaradás miatti, továbbá az Mötv.-ben 

foglalt egyéb kötelezettségek megszegése miatti tiszteletdíj csökkentésről a Jogi, 

ügyrendi és közbeszerzési bizottság – a képviselő-testület tájékoztatása mellett  – 

jogosult dönteni.  

 

4. § 

 

(1) A képviselőnek az Mötv.-ben szabályozottak szerinti, Komló Város Önkormányzata 

részére kiállított számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. 

 

(2) A képviselő részére az utazási bérlet árát meg kell téríteni Komló Város 

Önkormányzata nevére szóló számla és a bérletjegy egyidejű csatolása esetén. 

 

(3) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 

(4) Az Önkormányzat a képviselő-testület hivatalán keresztül számítógép, internet és 

telefonhasználatot biztosít a képviselő-testület tagjainak feladatuk ellátásához. 

 

(5) Az e rendeletben szabályozott összes juttatás kifizetésére a tárgyhót követő hónap 5. 

napjáig kerül sor, kivéve a számlával igazolt költségeket. 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Ez a rendelet hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

2024. évi általános választásának napján. 

 

(3) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 20.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

Komló, 2019. december 5. 

 

 

 

 dr. Vaskó Ernő Polics József   

 címzetes főjegyző  polgármester 


