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Pomáz Város Önkormányzatának  

30/2010.(X.26.), 11/2010.(III.19.),2/2009.(I.26.), 3/2008.(I.21.), 
22/2007.(XI.27.)sz.rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 

26/2006.(X.17.)rendelete 
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, juttatásairól.  

  
 

1.§. 
 

A Képviselıtestület az önkormányzati képviselı, a bizottság tanácsnoka, képviselı tagja 
valamint külsı tagja, továbbá az önálló tanácsnok részére  megválasztásától mandátuma 
megszüntetéséig  tiszteltdíjat és természetbeni juttatást állapít meg, a jelen rendeletben 
szabályozottak szerint. 
 
Pomáz Város Önkormányzati Képviselıtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló többször módosított 
1994.évi LXIV.tv. és azt ezt módosító 2000.évi XLIV.tv., és 2003.évi XLV.tv. (a továbbiakban 
Törvény) rendelkezéseinek valamint saját SZMSZ ében foglaltak alapján a következıket 
rendeli el: 
 

2.§. 
 

 
(1)1 A képviselı havi tiszteletdíja (alapdíj) a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott köztisztviselıi illetményalapnak 2 szorzószámmal megállapított 
összege. 

 
(2)2 A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja, az alapdíjon felül legfeljebb az 

alapdíj 90% ával növelhetı. 
 
(3)3 Ha a képviselı bizottságnak  tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül  legfeljebb az 

alapdíj 45 % ával növelhetı. 
 
(4)4 A bizottság nem képviselı (külsı) tagja részére bizottsági tagsága után az alapdíj 45 

% át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthetı.  

 
3.§. 

 
/1/ A Polgármesteri Hivatal igény esetén természetbeni juttatásként a képviselık részére 

Magyar Közlönyt illetve CD jogtárat, a bizottsági elnökök részére ezen kívül a 
bizottság szakmai munkáját segítı ágazati közlönyt, szakfolyóiratot biztosíthat. 

 
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti természetbeni juttatás mentes a személyi jövedelemadó 

fizetése alól. 
 
 

                                                 
1
 Módosította: 3/2008.(I.21.)rendelet Hatályos: 2008.I.21 tıl. 

2
 Módosította: 3/2008.(I.21.)rendelet Hatályos: 2008.I.21 tıl. 

3
 Módosította: 3/2008.(I.21.)rendelet Hatályos: 2008.I.21 tıl. 

4
 Módosította: 3/2008.(I.21.)rendelet Hatályos: 2008.I.21 tıl. 
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4.§ 
 

/1/ A képviselıi tiszteletdíjat (annak járandóságát, azon belül az alapdíj összegét és a 
további kiegészítéseket) a képviselıtestület a mandátumának lejártáig állapítja meg. 

 
/2/ A képviselıi cikluson belül a tiszteletdíj rendeleti változtatására (csökkentés, 

megszüntetés)  akkor kerülhet sor, ha azt az önkormányzat gazdasági 
helyzetének súlyos romlása indokolttá  teszi 

 
 

 
5.§. 

 
/1/6  Az önkormányzat érdekébıl történı távollét illetve a képviselı betegségébıl eredı, 

orvosilag igazolható hiányzásán túl a képviselı testület üléseirıl, a képviselı 
negyedévente 3 munkaterv szerinti ülésbıl 1 alkalommal, 4 illetve több 
munkatervszerinti ülésbıl 2 alkalommal  történı távolmaradása a havi alapdíj 25 %
nak, a bizottsági ülésekrıl a képviselı, illetve a bizottság külsı tagja negyedévente 2 
vagy több ülésrıl történı távolmaradása a havi bizottsági tiszteletdíj 25 % nak 
megvonását vonja maga után.  

  
/2/ Az önkormányzat érdekébıl történı távolléten túl a képviselı testület üléseirıl, a 

képviselı negyedévente 2 vagy több ülésrıl történı távolmaradása a havi alapdíj 
25% nak, a bizottsági ülésekrıl a képviselı, illetve a bizottság külsı tagja 
negyedévente 2 vagy több ülésrıl történı távolmaradása a havi bizottsági tiszteletdíj 
25 % nak megvonását vonja maga után. 

 
/3/ A 25 % mértékő tiszteletdíj megvonás a távolmaradást követı negyedévi tiszteletdíjak 

elszámolása során kerül levonásra fél éven keresztül. 
 
/4/7 Azon települési képviselı, aki a testületi vagy bizottsági üléseken önhibáján kívül ( 

orvosi igazolás felmutatása ) negyedévente egyetlen ülésen sem jelenik meg, 
tiszteletdíjának 25 % a 12 havi idıtartamra megvonásra kerül.  

 
 
/5/8 Az ülésen történı részvételnek minısül, ha a képviselı a testületi ülés percekben 

számított idejének háromnegyed részén jelen van. 
 
/6/9 Amennyiben a hiányzások ellenırzését végzı Szervezési csoport képviselıi 

hiányzást észlel, azt a polgármesternek és az érintett képviselınek írásban köteles 
jelezni tájékoztató jelleggel. 
Második alkalommal történı képviselıi távolmaradás esetén a Szervezési csoport a 
képviselıi tiszteletdíj megvonását abban az esetben kezdeményezheti a Pénzügyi 
csoportnál, ha arra vonatkozóan a polgármester aláírásával bír, illetve az érintett 
képviselıt írásban tájékoztatta a tiszteletdíj megvonás tényérıl.   

 
/7/ Alapdíj, valamint a jelen rendelet 1.§./3/,/4/ és /5/ bekezdése szerinti további 

tiszteletdíj akkor fizethetı, amennyiben az önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata 4.§./3/ és 17.§/4/ paragrafusaiban meghatározott éves ülésszám 

                                                 
5
 Hatályon kívül helyezve:30/2010.(X.26.) rendelettel Hatályos: 2010.X.26 tól. 

6
 Módosította: 22/2007.(XI.27.)sz.rendelet Hatályos:2007.XI.27 tıl 

7
 Módosította: 30/2010.(X.26.) rendelet Hatályos: 2010.X.26 tól. 

8
 Módosította: 22/2007.(XI.27.)sz.rendelet Hatályos:2007.XI.27 tıl  

9
 Módosította: 22/2007.(XI.27.)sz.rendelet Hatályos:2007.XI.27 tıl 
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(minimum 10 testületi és minimum 6 bizottsági ülés) teljesül. Amennyiben az elızık 
szerinti ülésszám nem teljesül, úgy képviselıi alapdíj,  illetve bizottsági pót tiszteletdíj 
nem fizethetı. 

 
6.§. 

 
 
/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006.október 1 tıl kell 

alkalmazni. 
 
/2/ E rendelet kihirdetésével Pomáz Város Önkormányzatának 

11/2003.(05.08.),21/2003.(09.08 09.), 14/2005.(05.03.) valamint 8/2006.(03.21.) 
rendeletekkel módosított 19/2001.(12.18.)sz.rendelete hatályát veszti. 

  
/3/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 
 
Eredeti rendelet: 2006.október 12. 
Utolsó módosítás: 2010.október 19. 
 
 
  Vicsi László s.k.,   Szabóné Bartholomaei Krisztina s.k., 
  polgármester             aljegyzı 
 

 
 
A rendelet kihirdetve:  
 
Eredeti rendelet: 2006.október 17. 
Utolsó módosítás: 2010.október 26.  
 
 
Szabóné Bartholomaei Krisztina s.k., 
aljegyzı


