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SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

6/1997. (II. 21.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

a települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól 
 

(egységes szerkezetben) 
 
 
Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 17. §-ában biztosított 
felhatalmazás alapján a települési képviselık (továbbiakban: képviselık) és az önkormányzati 
bizottságok nem képviselı tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól a következı 
rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselıkre és az állandó, valamint az ideiglenes bizottságok 
nem képviselı tagjaira. 
 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre. 
 
 

52. § 
 
6(1) A képviselıket képviselıi munkájukért havi 72.000,- Ft tiszteletdíj, mint alapdíj illeti 
meg. 
 
7(2) Amennyiben a képviselı 

- bizottság(ok) tagja      32.400,- Ft 
- bizottság elnöke      60.000,- Ft 

illeti meg az alapdíjon felül. 
 
7(3) A bizottságok nem képviselı tagjait a bizottsági munkában való részvételükért havi 
32.400,- Ft tiszteletdíj illeti meg. 
 
 
43. § Hatályon kívül helyezve. 
 
 

4. § 
 
3(1) A rendeletben biztosított tiszteletdíj számfejtésérıl és kifizetésérıl a Polgármesteri 
Hivatal a tárgyhót követı hó 15. napjáig köteles gondoskodni. A kifizetést a polgármester 
engedélyezi. 
 



 2 

(2) A képviselınek a képviselıi tevékenységgel összefüggı általa elılegezett, számlával 
igazolt indokolt  költségeinek megtérítését a polgármester engedélyezi, ez esetben a 
kifizetésnek soron kívül, de legkésıbb 8 napon belül meg kell történnie.  
 
3(3) A képviselı és a bizottság nem képviselı tagja részére megállapított tiszteletdíja 1 havi 
idıtartamra 25 %-kal csökken, ha azon bizottsági ülésen, melynek tagja, nem vesz részt. 
 
3(4) A képviselı részére megállapított tiszteletdíja 1 havi idıtartamra 25 %-kal csökken, ha a 
Képviselı-testület ülésén nem vesz részt.  
 
3(5) A tiszteletdíj-csökkenés ismételt hiányzás esetén újra megállapításra kerül. 
 
3(6) Nem minısül igazolatlan hiányzásnak, ha a képviselı, a bizottság nem képviselı tagja 

- táppénzes állományban van, 
- az Ötv. 110.§-ában meghatározott hozzátartozó temetése miatt van távol, 
- a rendkívüli bizottsági és rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl való hiányzás. 

Az igazolást, illetve nyilatkozatot a tárgyhónapot követı hó 10. napjáig kell a Jegyzıhöz 
eljuttatni. 
 
 

5. § 
 
(1) A tiszteletdíj mértékét a képviselı-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor 
felülvizsgálhatja. 
 
5(2) A tiszteletdíj elszámolását a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság félévenként ellenırzi. 
 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1997. január 1. napjától 
kell alkalmazni.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 11/1995.(III. 30.) számú önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 
 

K. m. f. 
 
 
Dr. Klinga Ágnes s.k.       Dr. Jánosdeák Gábor s.k. 
        jegyzı               polgármester 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1Módosította a 21/2003. (IX. 9.) számú rendelet azzal, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdése 

2004. január 1-jén lép hatályba (2003. december 31-ig havi 60.000.-Ft a tiszteletdíj, mint 
alapdíj), a 3. § (2) bekezdése a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 
visszamenıleges hatállyal 2003. július 1-tıl kell alkalmazni. 
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2Módosította a 19/2005. (IX. 13.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
3Módosította a 12/2006. (X. 24.) rendelet, mely 2006. október 1. napjával visszamenılegesen 

lép hatályba. 
4Módosította a 10/2010. (III. 2.) önkormányzati rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
5Módosította a 21/2010. (X. 20.) önkormányzati rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba 

azzal, hogy rendelkezéseit 2010. október 3-ától kell alkalmazni. 
6Módosította a 16/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet, mely 2011. szeptember 1-én lép 

hatályba. 
7Módosította a 20/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet, mely 2011. szeptember 1-én lép 

hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 


