
DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi képvisel ők és képvisel ő-testületi bizottsági  
tagok tiszteletdíjáról 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a) pontja, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában valamint a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak 
tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja. 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester), akiknek 

járandóságairól a képviselő-testület határozatban dönt. 

2. § (1) A települési képviselő munkájáért 69.000.- Ft. tiszteletdíjra (alapdíj) jogosult havonta. 
(2) A képviselő bizottsági tagok bizottsági munkájukért - bizottságonként - 8000.- Ft. tiszteletdíjra jogosultak 

havonta, ez az összeg azonban több bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg az alapdíj 45%-át. 
(3) A bizottságok elnökeit az (1) bekezdésben foglaltakon felül további 10.000.- Ft. tiszteletdíj illeti meg 

havonta, ez az összeg több bizottsági tagság és bizottsági elnöki tisztség esetén sem haladhatja meg az 
alapdíj 90%-át. 

(4) A nem képviselő bizottsági tagok a bizottsági munkáért 8000.-Ft. tiszteletdíjra jogosultak havonta. 
(5) A képviselők, bizottsági tagok természetbeni juttatásként 
a) a Nagyközségi Könyvtár beiratkozási díjának megfizetése alól mentesülnek, 
b) a Nagyközségi Könyvtárban ingyenesen jogosultak az internet használatára. 
 
3. § (1) A képviselő-testület, illetve bizottság tagját, bizottság elnökét, a tiszteletdíj nem illeti meg, ha 

feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van. 
(2) A tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal maximum 12 hónapra csökkenthető annak a képviselőnek, bizottsági 

elnöknek, bizottsági tagnak, aki a képviselő-testületi, illetve bizottsági munkáját önhibájából 
elhanyagolja, két egymást követő testületi ülésen, illetve bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül 
nem vesz részt. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra 
megállapítható. 

(3) A tiszteletdíj csökkentésére, megvonására vonatkozó előterjesztést az ügyrendi bizottság negyedévente 
a képviselő-testületi és bizottsági ülések jelenléti ívei alapján tárgyalja meg és döntésre a képviselő-
testület elé terjeszti. 

(4) A tiszteletdíj elszámolásáról, és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző 
gondoskodik. 

(5)  A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a pénzügyi bizottság évente ellenőrzi. 

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. december 1-től 
alkalmazni kell. 
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 2/2002. (II.6.) rendelet. 
 
 
 
              Bencze István                                                              dr. Bencze Zo ltán 
                polgármester                                                                      jegy ző 
 
Kihirdetve Dömsödi Polgármesteri Hivatal épületének (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) hirdetőtábláján 2013. 
december 31-én. 
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