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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete  

a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról 

egységes szerkezetben a 10/2018. (IV. 27.) rendelettel 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre, valamint a képviselő-testület állandó 
bizottságainak elnökeire, képviselő és nem képviselő tagjaira terjed ki.  
 
(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.  
 

2.§ 
 

(1) Az önkormányzati képviselő és a bizottságok nem képviselő tagjai  havonta a tiszteletdíjra 
jogosultak. 
 
(2) A képviselői tiszteletdíj: 
a, alapdíjból 
b, bizottsági tagsági vagy bizottsági elnöki pótdíjból áll. 
 
(3) A bizottságok nem képviselő tagjai bizottsági alapdíjra jogosultak. 
 
(4) 1 Az alapdíjak és pótdíjak mértéke: 
                                 
a, képviselői alapdíj:                        70.000 Ft                    
b, bizottság elnöki pótdíj:            40.000 Ft                     
c, bizottsági tagsági pótdíj:    30.000 Ft                     
d, nem képviselő bizottsági tag alapdíja:  30.000 Ft                     
 
 (5) A bizottsági elnököket és tagokat a pótdíjak egy jogcímen illetik meg, függetlenül attól, 
hogy hány bizottságban vesznek részt. 
 
3.§ (1) A 2. § (4) bekezdés szerinti összegből havonta  az alábbi levonásokra kerül sor: 
 

a) testületi ülésről történő távolmaradás esetén az adott hónapban lévő ülések számától 
függően a képviselői alapdíj arányos összege. 
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b) bizottsági ülésről való távolmaradás esetén az adott hónapban lévő ülések számától 
függően a bizottsági elnöki pótdíj vagy bizottsági tagsági pótdíj, ill. alapdíj arányos 
összege. 

 
(2) Az arányosítás a tárgyhavi – megjelenési kötelezettséggel járó ülésekről készült – jelenléti 
ívek alapján történik úgy, hogy amennyiben adott hónapban a Képviselő-testület, illetve 
valamely bizottság nem ülésezik, tagjait azon az ülésen jelenlévőnek kell tekinteni.  
 
4.§. (1)A tiszteletdíjak számfejtéséről Alsónémedi Polgármesteri Hivatal gondoskodik a 
tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.  
 
5.§ (1) Az önkormányzati képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges 
költsége esetenkénti megtérítését a polgármester a képviselő által benyújtott írásbeli kérelem 
és bizonylat alapján, utólag engedélyezi, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a 
képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével 
összefüggően keletkezett. 
 
6.§ (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban 2014. október 12-től alkalmazni kell. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról  
szóló 27/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 

Vincze József         Dr. Percze Tünde 
  polgármester                                                                         jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve : 2014. november 12. 
 
 

Dr. Percze Tünde 
       jegyző 

 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2018. május 3. 
 
 
 
 
        Dr. Percze Tünde  
                 jegyző 
 


