
2/1995. (I. 12.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
rendelete 

A képviselő-testület, valamint bizottságai részére megállapított 
tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és költségtérítésről

Módosítva: a  9/1996. (III. 7.), 42/1996. (XII. 19.), 16/1997. (III. 
27.),30/1998.(XI.26.), 8/1999. (II. 25.), 4/2000. (I. 27.) ,14/2001. (III. 29.),a 

32/2003. (VIII. 28.), 46/2003. (XI. 26.) ÖKT. rendeletekkel, az 5/2005. (II. 28.), 
32/2006. (X.27.) , a 39/2006.(X.I.30),a 7/2007.(III.01.), 5/2008.(II.28.) , 
valamint a 30/2010.(X.28.)ÖKT Rendeletekkel.  (Egységes szerkezetbe 

foglalva: 2010. 11. 2.-án)

Általános rendelkezés

1. § A képviselő-testület az Ötv. 20.§. (2) bek. és az 1994. évi LXIV.tv.14.§. 
alapján  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének  és  bizottságok 
tagjainak,  illetve  tanácsnokok  részére  tiszteletdíjat,  természetbeni  juttatást  és 
költségtérítést állapít meg.

Tiszteletdíj

2. § (1)  A képviselő tiszteletdíja(alapdíj)           144.400,- Ft/hó
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj          245%-a/hó (320.000,-Ft/hó)
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj      490 %-a/hó (540.000,-Ft/hó)

 (4)6A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a/hó (20.000.- Ft/hó).”

3. § A tiszteletdíj a megválasztás napjától a megbízatás megszűnése napjáig 
jár. 7

1 Módosította az 5/2008.(II.28.) ÖKT rendelet 11. §-a. Hatályos: 2008.01.01-től.
2 Módosította: 7/2007.(III.01.) ÖKT.R.1.§-a. Hatályos: 2007.03.01-től.
3 Módosította az 5/2008.(II.28.) ÖKT rendelet 11. §-a. Hatályos: 2008.01.01-től.
4 Módosította: 7/2007.(III.01.) ÖKT.R.1.§-a. Hatályos: 2007.03.01-től.
5 Módosította az 5/2008.(II.28.) ÖKT rendelet 11. §-a. Hatályos: 2008.01.01-től.
6 Módosította: 30/2010.(X.28.) ÖKT.rendelet 1.§-a. Hatályos: 2010. 10.28.-tól.
7Módosította: 32/2006. (X. 27.) ÖKT. R. 2.§-a. Hatályos: 2006. október 01.-től. 
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 4.§ 8(1) A képviselő-testületi ülésen és bizottsági ülésen a megjelenést a jelenléti ív és a 
jegyzőkönyv igazolja. A képviselő-testületi illetve  bizottsági ülésről való távolmaradást 
illetve  idő  előtti  eltávozást  a  polgármester  illetve  a  bizottsági  elnök  igazolhatja, 
amennyiben a képviselő azt feléje az ülést megelőzően írásban, különlegesen indokolt 
esetben közvetlenül szóban vagy telefonon időben jelezte. A távolmaradást indokolni 
kell. 

(2) A távolmaradást szóban, e-mailben,  vagy telefonon bejelentő képviselőnek 3 napon 
belül írásban is meg kell tennie bejelentését. 

(3)A képviselő-testületi ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást 
a polgármester, a bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradás és idő előtti eltávozás 
miatti  tiszteletdíj-megvonást  a  bizottsági  elnök  havonta  írásban  kezdeményezi   a 
képviselő testületnél.

(4)A képviselő testület  a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját 
legfeljebb  25%-kal,  legfeljebb  12  havi  időtartamra  csökkentheti  vagy  természetbeni 
juttatását  legfeljebb ugyanilyen időtartamra megvonhatja. 

(5) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy megvonás újra megállapítható. 
Többszöri   tiszteletdíj-csökkentés esetén ha a korábbi csökkentés(ek) még hatályban 
van(nak), akkor a tiszteletdíj-csökkentések a 25%-os mérték eléréséig összeadódhatnak, 
a  csökkentés  illetve  megvonás  időtartama  a  12  hónapi  időtartam  eléréséig 
meghosszabbodhat. Ha az újabb csökkentés miatt az összeadódó csökkentések mértéke 
a 25%-ot túllépné, illetve a csökkentések vagy megvonások összesített időtartama a 12 
hónapot meghaladná,  úgy a csökkentés törvényi korlátokon felüli része a csökkentés 
időtartamának letelte után folyamatosan vonandó meg, illetve a természetbeni juttatást 
folyamatosan továbbra is meg kell vonni, az időtartam pedig a törvényben engedélyezett 
időtartam letelte után folyamatosan  tovább folytatódik.  

(6) A távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonásról a (3) bekezdés szerinti jelzést követő 
rendes képviselő-testületi ülésen kell dönteni és a szankciót a döntést követő  hónaptól 
kell alkalmazni.

5. § (1) A képviselőknek és bizottságok tagjainak  valamint a9 tanácsnoknak a 
testületi-  és  bizottsági  ülések  miatt  kiesett  jövedelmét  az  önkormányzat 
megtéríti. A munkavégzés alóli felmentéshez szükséges igazolást a jegyző adja 
ki. A kiesett jövedelem munkahelyre történő átutalása a munkáltató kérelmére a 
kiesett  jövedelem igazolása alapján történhet.

8 Módosította az 5/2008.(II.28.) ÖKT rendelet 12. §-a. Hatályos: 2008.03.01-től.
9 Módosította: 30/2010.(X.28.) ÖKT.rendelet 2.§.(1) bek.-e. Hatályos: 2010. 10.28.-tól.



(2)  A  képviselőket  és  bizottsági  tagokat  valamint  a  10tanácsnokot  az 
önkormányzati  munkával  összefüggően,  Szentgotthárd  város  közigazgatási 
határán  kívüli  utak  esetében  -a  vonatkozó  jogszabályok  alapján-  kiküldetési 
költségtérítés illeti meg. A kiküldetést esetenként a polgármester engedélyezi és 
a Polgármesteri Hivatalban használatos kiküldetési rendelvényen  számolható el. 
Az elszámolás tartalmazza a megbízás célját, teljesítés idejét, megtett km-t, a 
számlával  igazolt  étkezési-szállás-  és  egyéb költségeket,  valamint  a  megbízó 
aláírását.

(3) A képviselők egyéb költségtérítésben nem részesíthetők.
(4)  A polgármester  és  az  alpolgármester  képviselőként  tiszteletdíjat  nem 

kaphat.

Természetbeni juttatás

6. § (1) Az önkormányzat a képviselő-testület és bizottságai minden tagjának 
előfizeti  a  város  hivatalos  lapját,  továbbá  az  Önkormányzati  képviselők 
közlönye c. folyóiratot, amelyeket a  lakcímükre kell kézbesíttetni.

(2)11

Kifizetés rendje

7. § (1) A 2.§-ban felsorolt tiszteletdíjakat a Polgármesteri Hivatal számolja el 
és gondoskodik a pénztárból történő kifizetésről minden hó 5-6.napján.

(2)  Az  5.§.  szerinti  költségtérítést  az  elszámolás  benyújtásakor  kérheti  a 
megbízott. Ez esetben a kifizetésnek 2 napon belül meg kell történnie.

8.  §  E  rendeletet  a  képviselő-testület  az  évenkénti  költségvetési  rendelet 
megalkotásakor felülvizsgálja.

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1995.I. 01.-
től kell alkalmazni.

Viniczay Tibor sk.                                        Dr. Dancsecs Zsolt sk.
polgármester                                                 jegyző

10 Módosította: 30/2010.(X.28.) ÖKT.rendelet 2.§.(2) bek.-e. Hatályos: 2010. 10.28.-tól.
11 Hatályon kivül helyezte a 32/2006. (X. 27.) ÖKT.r,.  3.§-a.  2006. X.- 01-től.


