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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (X.24.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre (a továbbiakban: képviselő) a 

bizottságok elnökeire és tagjaira, továbbá a bizottság nem képviselő tagjaira. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.  

(3) A polgármester, alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről a képviselő-testület határozatban 

dönt.  

2. § 

(1)
1
 A képviselők e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért bruttó 70.000.-Ft összegű 

tiszteletdíjra jogosult (alapdíj) 

(2) A bizottságok elnökeit tiszteletdíjként - az alapdíjon felül megtartott bizottsági ülésenként bruttó 

15.000 Ft illet meg.  

(3) A képviselő tiszteletdíja bizottsági tagsága esetén az alapdíjon felül megtartott bizottsági 

ülésenként bruttó 10.000 Ft-tal növekszik.  

(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja megtartott bizottsági ülésenként bruttó 

10.000 Ft összegű tiszteletdíjban részesül.  

3. § 

A képviselő, a bizottság elnöke, tagja tiszteletdíjra a megválasztását követően eskütételtől 

megbízatás megszűnéséig jogosult.  

4. § 

(1) A képviselő tiszteletdíját 25 %-kal kell csökkenteni négy hónapon keresztül, ha a képviselő a 

testületi ülésről igazolatlanul van távol.  

(2) Ismételt igazolatlan távollét esetén a tiszteletdíjat újabb 25 %-kal kell csökkenteni, négy 

hónapon keresztül.  

                                                 

1 A 2. § (1) bekezdése a Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 
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(3) Igazolatlan távollétnek minősül - a vis major helyzeteket kivéve, ha a képviselő távolmaradási 

szándékát nem jelzi a képviselő-testületi ülést megelőzően a polgármesternek.  

(4) A tiszteletdíj csökkentése nem alkalmazható a nem képviselő bizottsági tagokra.  

5. § 

A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről a jegyző 

gondoskodik.  

6. § 

A képviselő, bizottság elnöke és tagja természetbeni juttatásban nem részesíthető 

7. § 

A képviselő-testület e rendeletben megállapított kiadások fedezetét az önkormányzat éves 

költségvetésében biztosítja.  

8. § 

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

(2) Hatályát veszti Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 

28.) önkormányzati rendelet a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról, Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (III. 31.) 

önkormányzati rendelet a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

szóló 15/2014 (XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról.  

 

Jászszentlászló, 2019. október 24. 

 

 

 Nagy András  Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző  

 

Záradék: Rendelet kihirdetve 2019. október 24. 

 

 

 

 

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző  


