
 
 
 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2021. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és 

tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásáról és költségtérítéséről,  

a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről szóló 

25/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 

költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről szóló 25/2014.(XII.11.) számú 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő 

bevezető rész lép: 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 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 f) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.” 

2. § (1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzati képviselőt, ha tanácsnok, vagy állandó bizottság elnöke, az alapdíjon 

felül 160 000,-Ft, további tiszteletdíj illeti meg.” 

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az állandó bizottság önkormányzati képviselő tagjának a 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

tiszteletdíján felül havi tiszteletdíja és az állandó bizottság nem képviselő tagjának a havi 

tiszteletdíja, bizottságonként 45.000.-Ft” 

3. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) A tiszteletdíj mérsékelhető a (3) bekezdés, megvonható a (4) bekezdés szerinti 

mértékben attól 

a) az önkormányzati képviselőtől, aki két egymást követő, nem azonos napon megtartott 

képviselő-testületi ülésen, vagy 

b) az önkormányzati képviselőtől, aki állandó bizottság elnöke vagy tagja és ugyanazon 

bizottság két egymást követő, nem azonos napon megtartott ülésén, vagy 

c) a nem képviselő állandó bizottsági tagtól, aki ugyanazon bizottság két egymást követő, 

nem azonos napon megtartott ülésén 

igazolatlanul nem vesz részt.” 
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(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével összefüggő 

hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetés, halaszthatatlan munkavégzés,” 

4. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az 5. § (2) bekezdés a)-c) és e) pont szerinti távollét igazolásául szolgáló okiratokat, az 

e) pont esetében indoklást, legkésőbb az adott képviselő-testületi, illetve bizottsági ülés 

napjától számított 8. napig a jegyzőhöz kell benyújtani.” 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2a) pontja. 

6. § Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba. 

 

 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző 

 

Nagy János 

polgármester 

 

 

ZÁRADÉK 
 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere, ezen rendeletet 2021. február 11. 

napján alkotta, 2021. február 12. napján kihirdetésre került. 

dr. Szilágyi Anita 

jegyző  


