PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete
A települési képviselők tiszteletdíjáról,
és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról1
(változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

Hatályba lépés napja: 2014. október 31.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2014. október hó 28. napjától 2014. október hó 30. napjáig.

Pilis, 2014. október hó 30. napján.

Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző

Egységes szerkezetben a 27/2014. (XI. 09.) önkormányzati rendelettel, a 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel,
valamint a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelettel: Hatályos: 2021. február 26. napjától
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Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról, és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,
2011. évi CLXXXIX. (a továbbiakban: Ötv.) 143. (4) f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
települési képviselők tiszteletdíjáról, és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról (a
továbbiakban: Ör.) az alábbi rendeletét alkotja meg:
I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed
a) a települési képviselőre,
b) az állandóan működő bizottság nem képviselő jogállású tagjára,
(a továbbiakban együtt: képviselő).
(2) A rendelet személyi hatálya nem terjed ki:
a) a település polgármesterére,
b) az Önkormányzat Képviselő-testülete által megválasztott alpolgármesterre,2
c)3
d)4
(3)5
Általános rendelkezések
2. §
(1) A Képviselő-testület a települési képviselő, az állandóan működő bizottság nem képviselő
jogállású tagja (a továbbiakban együtt: képviselő) részére - a megválasztásának határnapjától a
képviselői megbízás megszűnéséig, a rendelet rendelkezései figyelembevételével - tiszteletdíjat (a
továbbiakban: képviselői tiszteletdíjat) állapít meg.
(2) A képviselőnek tiszteletdíj kizárólag abban a hónapban állapítható meg, amikor legalább egy
képviselő-testületi, vagy egy bizottsági ülés tartására kerül sor.
(3) A képviselő köteles az ülésről való távolmaradása tényét, legkésőbb 2 nappal az ülés kezdete
előtt, illetve tudomásra jutásakor a polgármesternek illetve a bizottság elnökének bejelenteni
Módosította a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26., de
rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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Törölte a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26., de rendelkezéseit
2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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Törölte a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26., de rendelkezéseit
2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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Törölte a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26., de rendelkezéseit
2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
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(igazolt, rendes távollét). Minden más esetben, a távollét igazolatlan, rendkívüli távollétnek
minősül.
(4) E rendelet alkalmazásában távollét:
a) E rendelet alkalmazásában igazolt távollét: a betegség vagy rendkívüli, váratlan családi esemény
miatti, illetve a települési önkormányzat javára, érdekében végzett tevékenységgel járó elfoglaltság.
b) Az igazolatlan és az igazolt távollét tényét
ba) a polgármester (távollétében az ülés levezetője) a Képviselő-testület ülése
bb) a bizottság elnöke (távollétében az ülés levezetője) az adott bizottsági ülés
jelenléti ívén, a távollét jellegének ténye (igazolt, igazolatlan távollét) feltüntetésével valamint
aláírásával írásban köteles megerősíteni.
Tiszteletdíjat számfejteni kizárólag mindkét, eszközölt eljárási cselekmény alapján és birtokában
lehet.
(5) A képviselő távollétét a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája folyamatosan nyilván
tartja, mely szervezeti egység köteles a távollét nyilvántartás adatait – a tárgyhónapra eső ún.
tiszteletdíj mértékének megállapítása, számfejtés végett - a tárgyhónap utolsó munkanapján a
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája részére átadni.
II. RÉSZ
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
A képviselői tiszteletdíj megállapítására vonatkozó alapvető szabályok
3. §6
(1) A Képviselő-testület a képviselő havi alap tiszteletdíját bruttó 77.300.- Ft összegben állapítja
meg (alap tiszteletdíj).
(2) A Képviselő-testület az állandóan működő bizottságokban tevékenykedő külső bizottsági tag
havi tiszteletdíját bruttó 47.500.- Ft összegben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a bizottság elnöke részére, kiegészítésként bruttó 67.000.- Ft tiszteletdíjat
állapít meg.
(4) A Képviselő-testület a bizottság képviselő jogállású tagja részére a bizottsági munkáért, - több
tisztség, bizottsági tagság esetén, egyszer - az alap tiszteletdíjon felül, kiegészítésként bruttó
60.000.- Ft összegű kiegészítést állapít meg.
(5) A Képviselő-testület amennyiben a bizottság elnöke – mellette – több tisztség, bizottsági
tagsággal rendelkezik - a tiszteletdíja az ún. alapdíjon felül, egyszer – kiegészítésként bruttó
120.000.- Ft összegű kiegészítést állapít meg, a (3) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül
hagyásával.
A Képviselői tiszteletdíj megállapítása és mérséklése
Módosította a 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. február 26., de rendelkezéseit 2021.
január 01. napjától kell alkalmazni.
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4.§
(1) A Képviselő tárgyhavi tiszteletdíja mindig a képviselő-testületi illetve bizottsági tagságból eredő
kötelezettsége(i) teljesítése arányában megállapított részösszegek összértékével számítva kerül
számfejtésre és folyósításra.
(2) A tiszteletdíj számítása szempontjából figyelembe vett részösszegek megállapítása ülésenként az
alábbiak szerint történik:
a) adott ülést tekintve a tiszteletdíj 100%-val megegyező mértékű díjazásra jogosult a képviselő, ha
az ülésen részt vesz, vagy az ülésről azért marad távol, mert az Önkormányzat javára vagy
érdekében jár el,
b) adott ülést tekintve a tiszteletdíj 85%-val megegyező mértékű díjazásra jogosult a képviselő, ha
az ülésről igazoltan van távol,
c) adott ülést tekintve a tiszteletdíj 75%-val megegyező mértékű díjazásra jogosult a képviselő, ha
az ülésről igazolatlanul van távol.
d) adott ülést tekintve az állandóan működő bizottság nem képviselő jogállású tagja részére
igazolatlan távolléte esetén tiszteletdíj számfejtésére nincs lehetőség.7
e) 8megilleti a képviselőt a tiszteletdíj amennyiben a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben
részt vesz a Polgármester döntését megelőző döntéselőkészítési munkálatokban és a
Döntéselőkészítő Tanács munkájában.
Eljárási rendelkezések
5. §
(1) A képviselőknek járó tiszteletdíjat - határozatképes ülés(ek) alapján, - az Ör. 2. §-ában írt
eljárási szabályok betartásával és figyelembevételével, az ún. jelenléti ívek adattartalma alapján kell
megállapítani és számfejteni.
(2) Amennyiben a települési önkormányzatnak a képviselői tiszteletdíj éves megfizetésére nincs
pénzügyi lehetősége, a Képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét, illetve az ún. képviselői tiszteletdíj
tömegét tárgy pénzügyi év közben is - a rendelet módosítása keretein belül, év közben is, - a
rendelet módosításával, csökkentheti, más anyagi jogi illetve eljárási jogi szabályrendszert állapíthat
meg.
(3) A képviselő részére a tárgyhónapra járó tiszteletdíjat, a Polgármesteri Hivatal - a Gazdálkodási
Iroda útján - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig számfejti és utalja.
III. RÉSZ
VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
6. §
Módosította a 27/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. november 10. napjától
Beiktatta a 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. december 08. napjától, de rendelkezéseit
2020. március 12 -ről kell alkalmazni.
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(1) Az Ör. 2014. október hó 31. napján lép hatályba, azzal, hogy az Ör. rendelkezéseit a települési
képviselő részére, első alkalommal 2014. október hónapra járó képviselői tiszteletdíj megállapítása
és számfejtése során alkalmazni kell.
(2) Az Ör. hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Pilis Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által elfogadott és megalkotott, Pilis Város Önkormányzatának a települési képviselők
tiszteletdíjáról, és a részükre nyújtandó természetbeni juttatásokról szóló 33/2013. (XI.28.) sz.
önkormányzati rendelettel módosított 16/2010. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete.

(3) Az Ör. kihirdetéséről, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal jegyzője
gondoskodik.
Pilis, 2014. év október hó 28. napján.
Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2014. október hó 28. napján.
Tóth László
jegyző
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