
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2020. (VII. 17.) önkormányzati  

r e n d e l e t e 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2019. (XII. 5.) 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. § 

 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 13/2019. (XII. 

5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a egy új, (4) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„(4) A képviselőt, ha legalább egy állandó bizottság elnöke és legalább kettő 

településrészi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül 

további bruttó 160.000,- Ft, azaz összesen havi bruttó 185.000,- Ft tiszteletdíj illet 

meg.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. § korábbi (4)-(9) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések 

lépnek:  

 

„(5) A képviselőt, ha legalább kettő településrészi önkormányzat elnöke, vagy 

legalább kettő településrészi önkormányzat tagja és legalább kettő állandó bizottság 

tagja, az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül további bruttó 115.000,- Ft 

tiszteletdíj, azaz összesen havi bruttó 140.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg. 

 

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

 

(7) A (2)-(5) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 

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

105.000,- Ft, azaz összesen havi bruttó 130.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg. 

 

(8) A (2)-(5) bekezdésekben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 



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

195.000,- Ft, azaz összesen havi bruttó 220.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg. 

 

(9) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 

nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 75.000,- Ft. 

 

(10) A képviselő a (2)-(7) bekezdésekben megállapított alapdíjon felüli tiszteletdíj 

kiegészítések kizárólag egyikére, a magasabb díjtételt meghatározó tiszteletdíj 

kiegészítésre jogosult.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2020. július 16. 

 

 

  dr. Vaskó Ernő       Polics József 

 címzetes főjegyző       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


