
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2014. (XII.29.) önkormányzati r e n d e l e t e  

a képviselők és bizottságok nem képviselő tagjainak  
tiszteletdíjáról  

 
 

 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
képviselők, a bizottságok nem képviselő bizottsági tagjai tiszteletdíjáról a következőket 
rendeli el: 
 

 
1.§. 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és a 
bizottságok nem képviselő tagjai részére tiszteletdíjat állapít meg. 
 
/1/ A képviselők tiszteletdíja havi 85.000,- Ft. 
 
/2/ Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül bizottsági 

tagságonként az alapdíj 20%-a, amely legfeljebb az alapdíj 45%-áig terjedhet. 
 

/3/ A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45%-a. 
 
/4/ A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 60%-a. 
 
/5/ A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 30 %-a. 
 
/6/ A bizottság elnökének, tanácsnokának tiszteletdíja más bizottsági tagság esetén sem 

haladhatja meg együttesen az alapdíj 90%-át. 
 

 
 

2.§. 
 
/1/ A bizottság nem képviselő tagját a bizottsági ülésről való távolmaradása esetén a 

tiszteletdíjnak az alábbi hányada illeti meg:  
 

a)  6 hónap időtartamra 50 %-kal csökken, amennyiben a nem képviselő tag az adott 
naptári félévben tartott bizottsági ülések legfeljebb felén vett részt, 

b)  a tiszteletdíj 6 hónap időtartamra további 10 %-kal csökken, amennyiben a nem 
képviselő tag az adott naptári félévben tartott bizottsági ülések legfeljebb 
egyharmadán vett részt, 

c)  a tiszteletdíj 6 hónap időtartamra további 10 %-kal csökken, amennyiben a nem 
képviselő tag az adott naptári félévben tartott bizottsági ülések legfeljebb 
egynegyedén vett részt, 



d)  a tiszteletdíj 6 hónap időtartamra megvonásra kerül, amennyiben a nem képviselő tag 
az adott naptári félévben tartott bizottsági ülések kevesebb, mint egynegyedén vett 
részt. 

 

(2) *A Képviselő-testület, illetve a bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-testületi, 

illetve bizottsági ülésről való távolmaradása orvosi igazolással vagy hatóság által 

kiállított igazolással igazolható, ami a hiányzások számításánál igazolt távollétnek 

minősül. 

 

(3) *Különös méltányosságot gyakorolhat a távollét megítélésében a képviselő-testület a 

képviselő, illetve a nem képviselő bizottsági tag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvényben meghatározott közeli hozzátartozójának halála esetén.  
*(Hatályos: 2022. február 24. napjától) 

 
3.§. 

 
/1/ Jelen rendelet 2015. január 01 napján lép hatályba. 
 
/2/ Hatályát veszti a képviselők, és bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 8/1995./III.31./KT. számú rendelete, valamint az azt 
módosító 14/1997./III.21./KT rendelet 1/2001./II.10./KT rendelet, 12/2001./VI.02./KT 
rendelet, 21/2003.(IX.19.)KT rendelet, 12/2005. (V.14.) KT rendelet, 23/2006. (X.01.) 
rendelet, 25/2006. (X.27.) rendelet, 30/2010. (XII.13.) rendelet. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk. Szirbik Imre sk. 
           jegyző polgármester 
 

 

 

Záradék: 
Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 12. napján 
megtartott ülésén. 
Kihirdetve: 2014. december 29. napján.     
 
 
                  Dr. Sztantics Csaba   
                              jegyző 



 


