Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/1994. /XII. 29./ rendelete
a helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok,
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/1996. (II.06.), 11/1998. (XI.05.) és
23/2010. (XI.02.) számú önkormányzati rendelettel)
A Képviselő-testület, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (1), (6)
bekezdésében, továbbá a 17. §. és 18.§-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi képviselők,
bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok tiszteletdíját és költségtérítését az alábbiak
szerint szabályozza:

1.§.
(1) A képviselői tevékenységgel összefüggő feladatellátás miatt kieső jövedelem címén
felmerült költséget a képviselő-testület tagjainak egyéni elszámolás útján kell megtéríteni.
(2) Az elszámolást okmányok alapján /bérjegyzék stb./ utólag a bérfizetés időszakában kell
elvégezni. A kieső jövedelem kifizetését a polgármester engedélyezi.

2.§.1
(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 43.§ (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap mindenkori összegének és a 2,2 szorzószám szorzata (továbbiakban:
alapdíj).
(2) Bizottsági tag esetén a tiszteletdíj az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is - az
alapdíj 45 %-a.
(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 90 %-a.
(4) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 % - ának megfelelő összegű tiszteletdíjban
részesül.
(5) A tiszteletdíj összegét havonta utólag kell a helyi képviselők és bizottsági elnökök, tagok,
tanácsnok részére kifizetni.
(6) Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, tagok, a tanácsnok tevékenységét és
feladatkörét az Ötv., valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
tartalmazza.
(7) A bizottság tagját a megállapított tiszteletdíjon felül, külön az elnökhelyettesi tisztség
betöltéséért, tiszteletdíj nem illeti meg.”
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2010. (XI.02.) számú rendeletének 1.§-a
Hatályos: 2010. november 03-tól

3. §.2
(1) 3A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíj 50 %-a, 17.500,- Ft. Ezen felül az alapdíj, mint
képviselő 35.000,- Ft.
(2) A képviselő-testület által megválasztott tanácsnok részére költségtérítés nem jár. A
tanácsnok munkájával kapcsolatos költségei eseti elszámolás szerint lesz biztosítva.

4. §.
(1) Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok, tanácsnok, költségtérítés és tiszteletdíj
után a mindenkor érvényben lévő személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseinek
megfelelően adóznak.
4/A. §4
(1) Ha az önkormányzati képviselő, vagy bizottság tagja az e rendelet alapján megállapított
tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,
b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön
felhasználásra.
(2) Amennyiben a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli
nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia
kell, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege a
„Tiszteletdíj felajánlása” elnevezésű számlára kerüljön utalásra, és felhasználásáról későbbi
időpontban nyilatkozik a képviselő, illetve bizottság tagja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves költségvetési rendelet
módosítása szükséges.”

5. §.
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit az önkormányzati
képviselők megválasztásának napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet végrehajtásáról a jegyző a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/1992. /II.25./ sz.
önkormányzati rendelet.
Abony, 1994. december 29.
Gajdos István
polgármester
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Varga Sándorné
jegyző

Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/1996. (II.06.) sz. rendelete
Hatályos: 1996. február 6.
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Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/1998. (XI.05.) sz. rendelete
Hatályos: 1998. november 05.
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Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2010. (XI.02.) számú rendeletének 2.§-a
Hatályos: 2010. november 03-tól

Kihirdetve: 1994. december 29.
Varga Sándorné
jegyző
Záradék: Abony Város Önkormányzatának a helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági
elnökök, tanácsnok, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 45/1994 (XII.29.) számú
rendeletének az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént:
- Abony Város Önkormányzat 2/1996. (II.06.) számú rendelete
- Abony Város Önkormányzat 11/1998. (XI.05.) számú rendelete
- Abony Város Önkormányzat 23/2010. (XI.02.) számú rendelete

