Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2014.(XI.19.)
önkormányzati rendelete
(A2)
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről
Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a tanácsnokokra, a helyi önkormányzati képviselőkre, a
bizottságok elnökeire, továbbá a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira.
(2) A rendelet hatálya a tisztségviselőkre – polgármester, alpolgármester(ek) – nem terjed ki.
2. A tiszteletdíj
2. §
(1) A helyi önkormányzati képviselőt és a képviselő-testület állandó bizottságának nem
képviselő tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj
illeti meg.
(2) Kiegészítő tiszteletdíj illeti meg a helyi önkormányzati képviselőt, aki állandó bizottság
tagja, elnöke, vagy tanácsnok.
3. A tiszteletdíj mértéke
3. §
(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) havonta bruttó 40.000.- Ft (azaz negyvenezer forint).
(2) Ha a képviselő bizottságnak a tagja,– több bizottsági tagság esetén is – tiszteletdíja az
alapdíj 45 %-ával növelt összeg.
(3) A bizottsági elnök– több tisztség, bizottsági tagság esetén is – tiszteletdíja az alapdíj
70 %-ával növelt összeg.
(4) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a.
(5) A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 350 %-ával növelt összeg.
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4. §
(1) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testületi ülésen, a bizottság tagja a bizottsági
ülésen.
(2) A képviselő a képviselő-testületi, a bizottsági tag a bizottsági ülésről történő távolmaradást
az ülést megelőző 24 órával telefonon vagy személyesen köteles bejelenteni a
polgármesternél, a bizottság tagja a bizottság elnökénél a jelenléti íven történő rögzítés
érdekében.
(3) A havi tiszteletdíjat mérsékelni kell annál a képviselőnél és bizottsági tagnál, aki részben
vagy egészben távol marad a képviselő-testületi, vagy a bizottsági döntéshozataltól és
távolmaradását a 4. § (4) bekezdése szerint nem igazolja.
(4) Igazolt távollétnek kell tekinteni a képviselő-testületi vagy bizottsági ülés vonatkozásában,
ha a képviselő vagy bizottsági tag
a) a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, vagy a bizottság elnöke
megbízatása alapján az ülésekkel egy időben az önkormányzat érdekében feladatot
teljesít,
b) ha a képviselő, a bizottsági tag a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülés időpontjában
beteg és erről a betegséget tanúsító orvosi igazolást hoz, vagy valamilyen időponthoz
kötött egészségügyi ellátásban részesül, s erről igazolást hoz,
c) közvetlen hozzátartozója elhunyt és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés
időpontjával,
d) állampolgári kötelezettségének tesz eleget és erről igazolást hoz,
e) azért nem jelent meg az ülésen, mert annak időpontja a meghívóban szereplő
időponthoz képest megváltozott.
(5) Az igazolt távollét bizonylatát a képviselő a polgármesternél, a bizottsági tag a bizottság
elnökénél a tárgyhó utolsó napjáig köteles leadni. A távolmaradás telefonon történő
bejelentése nem helyettesíti az írásos igazolást.
5. §
(1) Rendkívüli ülés esetén a külföldi vagy belföldi munkahelyi elfoglaltság, vagy egyéb
elháríthatatlan akadály miatti hiányzás igazolt távollétnek tekinthető, amennyiben annak
tényét az érintett képviselő vagy bizottsági tag az ülés kezdetéig telefonon bejelenti a
polgármesternél vagy a bizottság elnökénél. Az előzetes bejelentés elmaradása esetén a
(2) - (3) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíját a képviselő-testületi ülés munkájából
történő igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell mérsékelni:
a) ha a tárgyhavi rendes képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 50%-ot
meghaladóan nem vett részt, az alapdíj 25%-ával,
b) ha a tárgyhavi rendes képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 25%-ot
meghaladóan nem vett részt, az alapdíj 15%-ával,
c) ha a tárgyhavi rendes képviselő-testületi ülés(ek) határozathozatalaiban 20%-ot
meghaladóan nem vett részt, az alapdíj 10%-ával.
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munkájából történő igazolatlan távolmaradás arányában a következők szerint kell
mérsékelni:
a) ha a tárgyhavi rendes bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 50%-ot meghaladóan
nem vesz részt, az alapdíj 12%-ával,
b) ha a tárgyhavi rendes bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 25%-ot meghaladóan
nem vesz részt, az alapdíj 7%-ával,
c) ha a tárgyhavi rendes bizottsági ülés(ek) határozathozatalaiban 20%-ot meghaladóan
nem vesz részt, az alapdíj 5%-ával.
6. §
(1) A tiszteletdíj mérsékléséről a polgármester javaslatára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
dönt. A döntés ellen az érintett a képviselő-testülethez fordulhat.
(2) A tiszteletdíj mérséklése során a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről történő
igazolatlan távollét miatti csökkentés mértékét külön-külön kell figyelembe venni.
(3)
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5. A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése
7. §
(1) A tiszteletdíj kifizetésére a tárgyhót követő hónap 5-én, illetve amennyiben az
munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon kerül sor.
(2) A kifizetéseket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ellenőrzi.
6. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2014. november 19. napján 16.00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának
mértékéről szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. 11. … napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Balkány, 2014. 11. ….
Karóczkai Istvánné

jegyző

