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Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (III. 5.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre, a bizottsági elnökökre és tagokra, valamint a 

részönkormányzat tagjaira terjed ki. 

A tiszteletdíj mértéke 

2. §1 

(1)2 Az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) havi tiszteletdíja (a továbbiakban: 

alapdíj) 100.000, - Ft (azaz százezer forint). 

(2)3 Az önkormányzati bizottságok (a továbbiakban: bizottság) elnökeinek tiszteletdíja – több 

tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 150 %-a, azaz 150.000, - Ft (százötvenezer forint). 

(3)4 Amennyiben az önkormányzati képviselő bizottságnak is tagja – több bizottsági tagság esetén is 

– a tiszteletdíja az alapdíj 115 %-a, azaz 115.000, - Ft (száztizenötezer forint). 

(4)5 A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja 40.000, - Ft (azaz negyvenezer forint). 

(5)6 A részönkormányzat tagjainak tiszteletdíja 40.000, - Ft (azaz negyvenezer forint). 

                                                 

1 Módosította a 20/2020. (VII.09.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2020. július 10-tól, előírásait 2020. július 01. napjától kell 

alkalmazni. 

2 A 2. § (1) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VI. 14.) önkormányzati 

rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

3 A 2. § (2) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VI. 14.) önkormányzati 

rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

4 A 2. § (3) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VI. 14.) önkormányzati 

rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

5 A 2. § (4) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VI. 14.) önkormányzati 

rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

6 A 2. § (5) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VI. 14.) önkormányzati 

rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 
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(6) A településrészi önkormányzat vezetője – a tiszteletdíj megállapítása szempontjából – egy tekintet 

alá esik a bizottsági elnökökkel. 

(7)7 A tiszteletdíjat utólag kell a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok részére kifizetni. 

Természetbeni juttatások 

3. § 

(1) A képviselői munka segítésére a Polgármesteri Hivatal telefaxot vagy fénymásolót a jegyző 

tudomásával biztosít. 

(2) A képviselők és a bizottsági tagok részére az e megbízásukhoz kapcsolódó feladatok ellátásához 

előzetes igénybejelentés alapján a Polgármesteri Hivatal koordinálja a gépkocsi biztosítását. 

Záró rendelkezések 

4. § 

(1) E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigetvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 28/2006. (XII.01.) 

rendelete, valamint annak módosításáról szóló 7/2007. (III.02.) önkormányzati rendelet, 9/2007. 

(III.02.) önkormányzati rendelet, 9/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet és 26/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet. 

 

  Szigetvár, 2015. március 5. 

                                                 

7 A 2. § (7) bekezdése a Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VI. 14.) önkormányzati 

rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 


