
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2018.  (VI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL 
 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (V. 22.) 

önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontjában és a (4) bekezdés f) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1. § (1) A rendelet hatálya Felsőzsolca város helyi önkormányzati képviselőire (a 

továbbiakban: képviselő) és Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete bizottságainak nem képviselő tagjaira (a továbbiakban: bizottsági tag) 

terjed ki. 

 

  (2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterekre. 

 

 (3) A képviselőket és a bizottsági tagokat e minőségükben végzett munkájukkal 

összefüggésben - megbízatásuk keletkezésének napjától megbízatásuk 

megszűnésének napjáig - jelen rendelet szerinti tiszteletdíj illeti meg. 

 

 

A tiszteletdíj mértéke 

 

 

2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíja) 69.570,-Ft. 

 

 (2) A bizottsági tag havi tiszteletdíja az alapdíj 45%-a. 

 

 (3) A bizottság elnökét a képviselői tiszteletdíjon felül havonta az alapdíj 20%-a illeti 

meg. 

 

 

A tiszteletdíj teljesítése 

 

 

3. § (1) A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő 

bankszámlára történő utalásáról a jegyző gondoskodik.  
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 (2) A tiszteletdíjat bruttó módon kell érteni, azt a törvényben meghatározott 

levonások terhelik. 

 

 

4. § Ha a képviselő, a bizottsági tag megbízatásának nem, vagy csak részben tesz eleget, a 

tiszteletdíj a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott 

szabályozás szerint csökken.  

 

  

Záró rendelkezés 

 

 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Hatályát veszti Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. 

(VIII. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. 
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