
 

34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló, többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 14. §. (1) 
bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjában biztosított feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:1 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
(1) E rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete tagjaira 

(továbbiakban: képviselők), az önkormányzati bizottságok elnökeire, a bizottságok képviselő és 
nem képviselő tagjaira. 

 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és alpolgármesterre. 
 
(3) Az önkormányzati bizottságok körébe tartoznak a Képviselőtestület által létrehozott állandó 

bizottságok, valamint mindazon ideiglenes bizottságok, melyek legalább hat hónapon keresztül 
folyamatosan működnek.2 

 
A tiszteletdíj mértéke, kifizetése 

 
32.§ 

 
(1) A képviselő tiszteletdíja: (alapdíj) 47.000.- Ft/hó. 
(2) A bizottsági tag képviselő tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-kal 
növelt összege, azaz 68.100.- Ft/hó. 
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90 %-ka1 
növelt összege, azaz 89.300.- Ft/hó. 
(4) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a, azaz 21.100.- Ft/hó. 
(5)4 Veszélyhelyzet fennállása alatt, annak kihirdetését követő hónap első napjától a veszélyhelyzet 
megszűnéséig bizottsági tisztség (tagság, elnöki tisztség) ellátásáért tiszteletdíj nem adható, a (2) – 
(4) bekezdések rendelkezései nem alkalmazhatóak. 
(6)5 
(7)6 Az (5) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásából keletkező megtakarítást elsődlegesen a 

veszélyhelyzet elhárítása érdekében teendő intézkedések finanszírozására kell felhasználni. 
 

1 Módosította a 19/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2012.04.01.nappal. 
2 Módosította a 24/2010.(XII.21.) MÖK sz. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2011.01.01-től. 
3 Módosította a 12/2020.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020.04.01. nappal. 
4 Módosította a 17/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2020.július 1. nappal. 
5 Hatályon kívül helyezte a 17/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 2.§-a, 2020.július 1. nappal. 
6 Módosította a 17/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2020. július 1. nappal. 



 

(8)7 Az (5) és (7) bekezdések alkalmazása a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 
Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztésre kerül, az (1)-(4) 
bekezdésekben meghatározott tiszteletdíjak kifizetése változatlanul történik. 

 
3.§ 

 
A tiszteletdíjat a tárgyhót követő 3. napon – ha az munkaszüneti napra esik, az előző napon - az 
érintett nyilatkozata alapján átutalja részére a Polgármesteri Hivatal. 

 
Vegyes rendelkezések 

 
84. § 

 
 
9(1) Ha a képviselő nem vesz  részt a képviselő-testületi ülésen, és távollétét a Mezőberény Város 
Önkormnányzati Képviselő-testület SZMSZ-nek 29. § (3)-(5) bekezdése szerint nem igazolja, az 
adott ülésért e rendeletben a (6) bekezdésben meghatározottak szerint vehet fel tiszteletdíjat. 
Amennyiben az adott hónapban több testületi ülést tartanak, a képviselőt az alapdíj és bizottsági 
munkáért járó bizottsági pótdíj a megjelenés arányában illeti meg. 
(2) Egy-egy ülésen jelenlévőnek kell tekinteni azt a képviselőt, bizottsági tagot, elnököt, aki az 
adott ülés időtartamának több mint felén jelen van. 
(3) A jelenlétet az ülések jelenléti íve és jegyzőkönyve alapján igazolja a képviselő-testületi 
üléseknél a polgármester, bizottsági üléseknél a bizottság elnöke. 
(4) Amennyiben az igazolás ellen kifogás merül fel, a testület dönt. 
(5)10 
(6) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 
25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen 
időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra 
megállapítható. 
A képviselői megjelenésről szóló kimutatást a Polgármesteri Hivatal félévente – májusban és 
novemberben – készíti el, mely alapján a csökkentés a következő félévben kerül elszámolásra. 
(7) A fenti szabályokat kell alkalmazni – a (6) bekezdés kivételével - a bizottsági munkáért járó 
bizottsági pótdíj kifizetésére is. 
11(8) Ha a bizottság nem képviselő tagja nem vesz részt a bizottsági ülésen és távollétét érdemben 
nem igazolja, az adott bizottsági ülésért a (6) bekezdésben, a képviselőkre meghatározottak szerint, 
vehet fel tiszteletdíjat. 

 
5.§ 

 
E rendelet kihirdetése napján, azaz 2006.október 17-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 20/1998 

 
7 Beiktatta a 28/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2020.12.01. nappal és a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 
napon hatályát veszti. 

8 Módosította a 19/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2012.04.01. nappal. 
9 Módosította a 7/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, a módosítás 2014.02.26. nappal lép hatályba. 
10 Hatályon kívül helyezte az 1/2013.(I.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, 2013.január 30. nappal. 
11 Kiegészítette a 7/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2014.02.26. nappal. 



 

(XI.17.) MÖK számú rendelet hatályát veszti. 
Mezőberény, 2006. október 16. 
 

Cservenák Pál Miklós sk.                             Dr. Hantos Katalin sk.  
                 polgármester                                                   jegyző 

 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Mezőberény, 2006. október 17. 
                                                                                                    Dr. Hantos Katalin  
                                                                                                             jegyző 
 


