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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről 

egységes szerkezetben a 33/2020. (IX. 4.) és a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletekkel  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 

1. § (1)1 A rendelet személyi hatálya Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjaira, bizottsági tagjaira és a tanácsnokra 

terjed ki. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, alpolgármesterekre. 

2. A helyi önkormányzati képviselő, a tanácsnok és bizottsági tag tiszteletdíja2 

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megnevezett személyek részére az e rendeletben 

meghatározott keretek között tiszteletdíjat állapít meg. 

(2) A rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk 

megszűnése napjáig jogosultak tiszteletdíjra.  

(3)3 Az önkormányzati képviselő havonta bruttó 63.000 forint tiszteletdíjra jogosult. 

(3/a)4 5A tanácsnok a képviselői tiszteletdíjon felül havonta bruttó 292.500 forint tanácsnoki 

tiszteletdíjra jogosult.  

(4)6 7A bizottság elnökének tiszteletdíja havonta: bruttó 104.000 forint.  

(5)8 Két vagy több bizottsági tagság esetén (elnök és tanácsnok kivételével) a képviselő 

tiszteletdíja havonta: bruttó 81.500 forint.  

(6)9 A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja bizottsági ülésenként, tényleges részvétel 

esetén bruttó 10.000 forint.  

(7) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 10. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

(8) A tiszteletdíj fedezetét a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben kell 

biztosítani.  

                                                 
1 Módosította a 33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. szeptember 5-től. 
2 Módosította a 33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. szeptember 5-től. 
3 Módosította a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 17-től.  
4 Beiktatta a 33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. szeptember 5-től. 
5 Módosította a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 17-től. 
6 Módosította a 33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. szeptember 5-től. 
7 Módosította a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 17-től. 
8 Módosította a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 17-től. 
9 Módosította a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 17-től. 
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3. A helyi önkormányzati képviselő, a tanácsnok és bizottsági tag költségtérítése10 

3. § (1)11 A képviselőnek és a bizottsági tagnak a képviselő-testületi munkával, a 

tanácsnoknak a tanácsnoki feladataival kapcsolatos, általa megelőlegezett és számlával igazolt 

költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(2) A bizottság nem képviselő tagja a 3. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint jogosult 

költségtérítésre.   

4. A tiszteletdíj mérséklése, megvonása 

4. § (1) A képviselő-testületi ülésről, illetve a bizottsági ülésről való igazolatlan távollét 

esetén a tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható. 

(2) Amennyiben a képviselő, a bizottsági tag a testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt, 

illetve távollétét az ülés megkezdéséig nem jelezte, a következő havi tiszteletdíját 50 %-kal 

mérsékelni kell. 

(3) A testületi ülésről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a képviselő, a  

bizottsági tag az ülést megelőzően, alapos indokkal a polgármesternek, vagy bizottsági 

elnöknek bejelenti. 

5. Záró rendelkezések 

5. § (1) Jelen rendelet 2014. október 12-én lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

12/2000. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 10/2012. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet. 

 

Pilisvörösvár, 2014. október 22.   

 

  Gromon István    dr. Krupp Zsuzsanna 

   polgármester             jegyző 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a 

alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2014. október 27. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2014. október 27. 

 

       dr. Krupp Zsuzsanna 

                                                                                  jegyző 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül. 

 

Pilisvörösvár, 2022. február 17. 

  Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

                                                 
10 Módosította a 33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. szeptember 5-től. 
11 Módosította a 33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2020. szeptember 5-től. 


