
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

a települési képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok díjazásáról  
 
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezésre a települési képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag és a tanácsnok díjazásáról a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. A képviselői alapdíj 
 
1.§ A települési képviselőt a képviselő-testületi munkában való részvételéért tiszteletdíj 
(továbbiakban: alapdíj) illeti meg, amely mértéke a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 132.§ szerint  megállapított  illetményalap 0,8-szoros – száz forintra kerekített - 
szorzata. 

 
2. Bizottsági elnök, bizottsági tag és a tanácsnok díjazása 

 
2.§ (1) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a havi tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság 
esetén is - az alapdíj 40%-a, száz forintra kerekítve.  
 
(2) A bizottság nem képviselő tagját havonta tiszteletdíjként - több bizottsági tagság esetén is - az 
alapdíj 40%-a illeti meg száz forintra kerekítve. 
 
(3) A bizottság elnökének a tiszteletdíja havonta az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság 
esetén is – az alapdíj 45%-a, száz forintra kerekítve. 
 
(4) A tanácsnok tiszteletdíja havonta az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is – 
az alapdíj 45%-a, száz forintra kerekítve. 
 
(5) Ideiglenes bizottság elnökének és tagjainak a díjazására a bizottság megszűnéséig az (1)-(3) 
bekezdésekben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.  
 

3. A díjazás kifizetése 
 
3.§ Az e rendeletben megállapított díjazás kifizetése, a jogosult által választott pénzintézetnél nyitott, 
bankszámlára történő átutalással történik, minden hónap 10. napjáig. 
 

4. Záró rendelkezések 
 

4.§ (1) E rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Majosháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a képviselők, a képviselő-testület bizottsági tagjai és a bizottsági elnökök, 
valamint a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapításáról 
szóló 16/2003.(XI.27.) számú Kt. rendelete, valamint az ezt módosító 2/2010.(I.28.) számú Kt. rendelet 
és a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 

Kis Gábor      dr. Szilágyi Ákos 
polgármester      jegyző 
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Z Á R A D É K: 
A rendelet 2013. április 25. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel. 
 
 
 
 
        dr. Szilágyi Ákos 
        jegyző 
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