
KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
14/2014. (XII.5.). ÖR sz. 

önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
az önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról. 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. §. 

A rendelet hatálya kiterjed Körösladány Város Önkormányzatának képviselőire, valamint a bizottságok 
elnökeire és a bizottságok nem képviselő tagjaira.  

2. §. 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása 

(1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.  

(2) A képviselő havi alapdíja 38.500.- forint.  

(3) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is 
- havi 16.500.- forint pótdíj illeti meg.  

(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 
32.300.- forint pótdíj illeti meg.  

(5) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 16.500.- forint.  

(6) A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a bizottsági 
pótdíj, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak 
megszűnéséig jár.  

3. §. 

(1) Ha a képviselő vagy a nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: képviselő) három, 
egymást követő alkalommal neki felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület, illetve a 
bizottság munkájában (a továbbiakban: testület), vele szemben a polgármester vagy az érintett 
bizottság elnöke kezdeményezi a tiszteletdíj csökkentését.  
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(2) A képviselő tiszteletdíjának csökkentését az Ügyrendi, Kulturális és Sport Bizottságnál kell 
kezdeményezni az érintett testületi jegyzőkönyvekhez csatolt testületi üléseken készült jelenléti 
ív másolati példányaival.  

(3) Amennyiben az Ügyrendi, Kulturális és Sport Bizottság megállapítja, hogy a képviselő neki 
felróható okból nem vett részt a testület három, egymást követő ülésén, akkor a Képviselő-
testület 12 hónap időtartamra 25%-kal csökkenti az érintett képviselő tiszteletdíját. 

 
4. § 

 
Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az 10/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 
K ö r ö s l a d á n y ,  2014. december 03. 

 
 

Kardos Károly Ilyés Lajos 
polgármester sk. jegyző sk. 

 
ZÁRADÉK 

 
A rendelet kihirdetve! 
 
Körösladány, 2014. december 05. 
 

 Ilyés Lajos 
 jegyző  

 


