
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

a képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnok juttatásairól 

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 § (4) f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és 

tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Budakeszi város települési képviselőire (a továbbiakban: 

képviselő) és Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak (a 

továbbiakban: bizottság) nem képviselő tagjaira terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.  

 

2. § 

 

(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 125.000,- Ft/hó. 

(2) A képviselő tiszteletdíja: 

a) ha állandó bizottság tagja, az alapdíj 145 %-ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult, 

melynek összege: 181.250,- Ft/hó, 

b) ha egy állandó bizottságnak elnöke az alapdíj 200 %- ának megfelelő 

tiszteletdíjra jogosult, melynek összege: 250.000,- Ft/hó, 

(3) A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-ának megfelelő tiszteletdíjra 

jogosult, melynek összege 56.250,- Ft/hó. 

(4) A tanácsnok az alapdíj 200%- ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult, melynek 

összege: 250.000,- Ft/hó. 

(5) A több állandó bizottságban tagként megválasztott képviselő az alapdíj 215%-

ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult, melynek összege 268.750,- Ft/hó. 

(6) Az a bizottsági elnök, vagy tanácsnok, aki más bizottságnak is tagja, az alapdíj 

225%-ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult, melynek összege 281.250,- Ft/hó. 

(7) Az a bizottsági elnök, vagy tanácsnok, aki más bizottságnak is elnöke, az alapdíj 

240%-ának megfelelő tiszteletdíjra jogosult, melynek összege 300.000,- Ft/hó. 

(8) A részönkormányzat elnöke a bizottsági elnök tiszteletdíjának megfelelő 

tiszteletdíjra, a részönkormányzat tagja az állandó bizottság tagjának megfelelő 

tiszteletdíjra jogosult. 

(9) Az ideiglenes bizottság elnöke a bizottsági elnök havi tiszteletdíjának megfelelő 

időarányos részére, az ideiglenes bizottság tagja az állandó bizottság tagja havi 

tiszteletdíjának időarányos részére jogosult. 

(10) Az (1)-(8) bekezdésekben foglalt tiszteletdíjak mértéke bruttó összegben került 

megállapításra. A képviselők havi tiszteletdíját a kerekítés általános szabályai szerint 

100,- Ft-ra kell kerekíteni. 
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3. § 

 

A képviselők részére juttatásként – testületi munkájuk ellátásához –1 db laptop 

használatát és mobilflotta használatát biztosítja a Polgármesteri Hivatal oly módon, 

hogy a számlafizetésre kötelezett személy a képviselő. 

 

4. § 

 

A képviselő, illetve a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjának mérséklése, 

távollétének bejelentése esetében az Önkormányzat Szervezeti- és Működési 

Szabályzatában meghatározott módon kell eljárni. 

 

5. § 

 

(1) A tiszteletdíjat a tárgyhónap 10. napjáig kell kifizetni. 

(2) A tiszteletdíjak elszámolását és kifizetését kimutatás alapján a Polgármesteri 

Hivatal végzi. 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. október 14. napjától kell alkalmazni.  
(3) Hatályát veszti a 42/2010. (X.19.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 

 

 

 

 dr. Győri Ottilia dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék:  

 

A rendeletet 2019. november 22. napján az SZMSZ 32. § (1) bekezdése alapján a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdettem. 

 

 

 

 

dr. Szelenczy Gabriella 

              jegyző 
 

 


