
 
 

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 
 

21/2010. (XI.4.) sz. rendelete 
 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİK, BIZOTTSÁGI TAGOK, ELNÖK 
TISZTELETDÍJÁRÓL, JUTTATÁSÁRÓL 

 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi 
LXIV. tv. 14.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

1.§. 
 
(1) A városi képviselıt – a polgármester és az alpolgármester kivételével – havonta  80.000     

Ft tiszteletdíj /alapdíj/ illeti meg. 
 
(2) A képviselı bizottsági tagságáért járó  tiszteletdíja egy bizottsági tagság esetén az 

alapdíjon felül havonta 25.000.- Ft, több bizottsági tagság esetén 35.000.- Ft 
 
(3) A bizottság nem képviselı tagja havonta  25.000.-   Ft tiszteletdíjban részesül. 
 
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, bizottsági tagság esetén 

is 55.0000.- Ft. 
 
(6) A tanácsnok, a részönkormányzat-vezetı,  a bizottsági elnökkel, a részönkormányzat 

tagjai a bizottságok nem képviselı tagjaival esnek egy tekintet alá. 
 
(7) Ha a tanácsnok bizottsági elnök, vagy részönkormányzat vezetıje is egyben, az alapdíjon 

és az elnöki tiszteletdíjon felül külön díjazás nem illeti meg. 
 
(8) A képviselı nem vesz részt a képviselı-testület munkájában, ha a képviselı-testület 

munkatervben meghatározott idıpontban megtartott ülésérıl évente három alkalommal 
hiányzik. 

 
(9) A bizottság tagja, elnöke nem vesz részt a képviselı-testület munkájában, ha a megtartott 

bizottsági ülésekrıl évente három alkalommal hiányzik. 

(10) Amennyiben a bizottság tagja több bizottság munkájában is részt vesz a (9) bekezdésben 
meghatározott hiányzás száma az egyes bizottságokra külön-külön értendı. 

(11) A képviselı-testület munkájában részt nem vevı képviselı, illetve bizottság tagja, elnöke 
a harmadik hiányzás idıpontját követı hat hónapra 25%-kal csökkentett összegő 
tiszteletdíjra jogosult. 

 
 
 



2.§. 
 
A rendelet 1.§-ában meghatározott tiszteletdíjak kifizetésérıl a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztálya gondoskodik, azt minden hónap 10. napjáig kell kifizetni. 
 

3.§ 
 

(1) A képviselı-képviselıi alapdíjra megválasztásától, bizottsági tagságért, tisztségért, illetve 
egyéb tisztségért járó tiszteletdíjért a bizottsági tagságra, tisztségre, illetve egyéb 
tisztségre történı megválasztásától jogosult. 

 
(2) A bizottság nem képviselı tagja a tiszteletdíjra megválasztását követıen jogosult. 

 
 

4.§ 
 

(1)  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. október 3-tól 
kell alkalmazni. 
 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 24/2007. (X.10.) sz. rendelettel 
módosított 37/2006.(XI.9.) sz. rendelet. 
 

 
Celldömölk, 2010. november 4. 
 
 
         Baranyai Attiláné dr.                       Fehér László  
                      jegyzı                       polgármester 
 
 
 


