
Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2019. (XI.26.) önkormányzati 

rendelete a képviselők és a bizottsági tagok díjazásáról 

 

Zamárdi Város képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 

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

el. 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Zamárdi város területén megválasztott helyi önkormányzati 

képviselőkre és bizottsági tagokra. 

 

2. A megválasztott tisztségviselők díjazásának mértéke 

2.§. 

(1) A képviselő-testület a települési képviselőknek, a bizottságok elnökeinek és a 

bizottság tagjainak tiszteletdíjat állapít meg. 

 

(2) A tiszteletdíj mértéke: 

a.) képviselő tiszteletdíjának összege (alapdíj)   havi        63.000.,-Ft 

b.) a bizottsági tag képviselő esetében az alapdíjon felüli 

kiegészítés összege                                            22.000,-Ft 

c.) a bizottság elnökének kiegészítő díjazása   37.000,-Ft 

d.) nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja   25.000,-Ft   

(3)  A bizottsági elnök vagy tag abban az esetben is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két 

            vagy több bizottságnak is tagja. 

       

(4)  A bizottság elnöke a havi képviselői tiszteletdíjon felül csak  a bizottsági elnöki  

            kiegészítő díjazásra jogosult.  

      

(5)  A képviselő-testület illetve bizottság tagját és elnökét a tárgyhavi tiszteletdíjának 25% 

            a illeti meg ha a feladatai ellátásában igazoltan akadályoztatva van két hónapot 

            meghaladóan.  

       

(6)  Két hónapot meghaladó igazolatlan távollét esetén a mulasztó képviselőnek vagy 

             bizottsági tagnak járó tiszteletdíj megvonható.   

 

(7)   A tiszteletdíj megvonásáról vagy csökkentéséről az (5) és (6) bekezdésben foglaltak 

             alapján – bármelyik képviselő vagy bizottsági tag javaslata alapján  - a polgármester 

             dönt. 

 

 

 



 

 

        

 

(8)  Igazolt távollétnek tekinthető az, ha a települési képviselő távolmaradását az ülés 

              megkezdését megelőző napig szóban vagy írásban a polgármesternek, bizottsági tag  

              estén a bizottság elnökének bejelenti. 

  

(9)  A tiszteletdíjak  kifizetésre a tárgyhót követő hónap 10. napig kerül sor átutalással, a 

              képviselő vagy bizottsági tag által megadott bankszámlára.   

 

 

 

3. Záró rendelkezések 

 

3.§. 

 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 

Zamárdi Önkormányzat képviselő-testületének 22/1999.(XII.20.)sz. rendelete, 

valamint a a 17/2019.(XI.4.) rendeletének 55.§-a. 

 

(2) A rendeletben foglaltakat 2019. november 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

 Zamárdi 2019. november 25. 

 

 

 

 

                      Csákovics Gyula                                                  dr.Kerekes Gyöngyi 

                        polgármester                                    jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

                                                                                                            aljegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Zamárdi, 2019. november 26. 

 

          dr. Kerekes Gyöngyi 

       jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

            aljegyző 


