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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. február 2-i ülésén hozott 3/2017. (II.2.) sz. határozatában a Tisztelt Képviselő-testület 
döntött arról, hogy azokat a képviselőket, akik kettőnél több településrészi önkormányzat 
elnöki feladatait látják el, a képviselő-testület bizottsági elnökeivel azonos mértékű 
tiszteletdíjban részesíti.  
 
E változást szükséges átvezetni az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről szóló 4/2015. (II.20.) sz. önkormányzati rendeleten. A Tisztelt Képviselő-
testület erre irányuló utasítása alapján a rendelet módosításáról jelen előterjesztés útján 
gondoskodom. A rendelettervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét, míg a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt rendelet az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 
 
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet szíveskedjen 
elfogadni! 
 
 
 
Komló, 2017. február 23. 
 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 



1. sz. melléklet 
Tervezet! 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
…/2017. (… …) önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL 

 
szóló 4/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
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. § 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § az alábbi (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

 
„(5)  Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg az egyidejűleg 

kettőnél több településrészi önkormányzat elnöki tisztségét betöltő személyeknek. 
 
(6) A tiszteletdíj 2017. március 1. napjától megbízatásuk megszűnéséig illeti meg a (5) 

bekezdésben meghatározott személyeket. 
 
(7) Amennyiben a képviselő második részönkormányzati elnöki megbízatása hó közben 

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

 
(8) A tiszteletdíj arra a hónapra is megilleti a (7) bekezdésben felsorolt személyeket, 

amelyben településrészi önkormányzati ülés megtartására nem kerül sor.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A képviselőt, ha kettőnél több településrészi önkormányzat elnöke, az (1)-(3) 
bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül további bruttó 20.000.- Ft illeti meg. 
 

3. § 
 
A Rendelet 2. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A (2), (3) és (5) bekezdésben megállapított, az alapdíjon felüli tiszteletdíj-kiegészítés 

több bizottsági tagság, illetve elnöki tisztség esetén is csak egyszeresen illeti meg a 
képviselőt.” 

 



4. § 
 

 (1) Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
Komló, 2017. február 23.  

 
 
 
 dr. Vaskó Ernő Polics József   
 címzetes főjegyző polgármester  



2. sz. melléklet 
Tervezet! 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
4/2015. (II.20.) önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL 

(a …/2017. (... ...) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben) 

 
 
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 és az állandó 
bizottságok nem képviselő tagjainak. 

 
(2) A tiszteletdíj 2015. január 1. napjától megbízatásuk megszűnéséig illeti meg az (1) 

bekezdésben felsorolt személyeket. 

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

bizottságok nem képviselő tagja 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 megtartására nem kerül sor. 

 
(5) 1Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg az 

egyidejűleg kettőnél több településrészi önkormányzat elnöki tisztségét betöltő 
személyeknek. 

 
(6) 2A tiszteletdíj 2017. március 1. napjától megbízatásuk megszűnéséig illeti meg az (5) 

bekezdésben meghatározott személyeket. 

 
                                                 
1 Beiktatta … 
2 Beiktatta … 



(7) 3Amennyiben a képviselő második részönkormányzati elnöki megbízatása hó közben 
szűnik meg, az adott hónapban tiszteletdíjra a megszűnés napja szerint 
időarányosan jogosult. 

 
(8) 4A tiszteletdíj arra a hónapra is megilleti az (5) bekezdésben felsorolt személyeket, 

amelyben településrészi önkormányzati ülés megtartására nem kerül sor. 

 
2. § 

 
(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) havi bruttó 45.000.- Ft. 

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

felül további bruttó 15.000.- Ft., azaz összesen bruttó 60.000.- Ft. tiszteletdíj illeti 
meg. 

 
(3) A képviselőt, ha állandó bizottság elnöke, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott 

tiszteletdíjon felül további bruttó 20.000.- Ft., azaz összesen bruttó 80.000.- Ft. 
tiszteletdíj illeti meg. 

 
(4) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 15.000.- Ft. 

(5)  5A képviselőt, ha kettőnél több településrészi önkormányzat elnöke, az (1)-(3) 
bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül további bruttó 20.000.- Ft illeti meg. 

 

(6)  6A (2), (3) és (5) bekezdésben megállapított, az alapdíjon felüli tiszteletdíj-kiegészítés 
több bizottsági tagság, illetve elnöki tisztség esetén is csak egyszeresen illeti meg a 
képviselőt. 

 
3. § 

 
(1) A tiszteletdíj összege három hónap időtartamra 20 %-kal csökkenthető abban az 

esetben, ha a képviselő, illetve a bizottság tagja két egymást követő testületi vagy 
bizottsági ülésről igazolatlanul hiányzik, bejelentés nélkül marad távol, vagy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben (a 
továbbiakban: Mötv.) foglalt egyéb kötelezettségeit megszegi. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megismétlése esetén a tiszteletdíj 

                                                 
3 Beiktatta … 
4 Beiktatta  … 
5 Módosította … 
6 Beiktatta … 



mérséklésének időtartama hat hónap, a tiszteletdíj csökkentésének mértéke a 
tiszteletdíj 25 %-a. 

 
(3) A képviselő-testületi ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti, továbbá az Mötv.-

ben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése miatti tiszteletdíj csökkentést a 
polgármester, a bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti tiszteletdíj 
csökkentést a bizottság elnöke írásban kezdeményezi a képviselő- testületnél. 

 
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 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 2015. március 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (X.27.) 

önkormányzati rendelete. 
 
Komló, 2015. február 19.  

 
 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő Polics József   
 címzetes főjegyző polgármester  
 


