Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2010. (X.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők, a
bizottságok elnökei, tagjai és a tanácsnokok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület önkormányzati képviselőire,
bizottsági elnökökre, tagokra és a tanácsnokokra, valamint a bizottságok nem képviselő
tagjaira.
2. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja, amennyiben nem elnöke vagy
tagja bizottságnak és tanácsnoki feladatokat sem lát el: 85.030,- Ft (továbbiakban:
alapdíj)
(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben bizottság tagja : az alapdíj 45
%-kal növelt összege.
(3) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben bizottság elnöke: az alapdíj
90 %-kal növelt összege.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben tanácsnoki feladatokat lát el
– akkor is, ha bizottság elnöke vagy tagja -: az alapdíj 90 %-kal növelt összege.
(5) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja: az alapdíj 45%-a.
3. § A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell folyósítani.
4. § (1) A képviselő- testületi és bizottsági ülések jelenléti íve alapján a Polgármesteri
Hivatal 6 hónaponként kimutatást készít.
(2) Igazolatlan távollét esetén a tiszteletdíjat a következő fél évre csökkenteni kell:
a) fél éven belül három igazolatlan hiányzás esetén 20 %-kal,
b) fél éven belül hat igazolatlan hiányzás esetén 50 %-kal,
c) fél éven belül hat igazolatlan hiányzás felett 100 %-kal.
(3) A képviselő-testületi ülések esetében a polgármester, bizottsági ülésekkel
kapcsolatban a bizottság elnöke minősíti "igazolt" vagy "igazolatlan" hiányzássá a
távollétet.
(4) Nem minősíthető igazolatlannak orvosi igazolással igazolt, valamint méltányolható
okból előfordult - előzetesen bejelentett - hiányzás.
(5) Amennyiben a polgármester, illetve a bizottsági elnök hiányzást igazolatlannak
minősítő döntését a képviselő, illetve bizottsági tag nem fogadja el, írásbeli kérelme
alapján a hiányzás minősítésének kérdésében az Ügyrendi-Szavazatszámláló Bizottság
dönt.
5. § (1) E rendelet 2010. október 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október
04-étől, illetve a megválasztás napjától kell alkalmazni.

2

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 8/1995. (IV.7.) Ör.
számú rendelet, valamint a módosítására kiadott 2/1996. (II.12.) Ör. számú, 21/1998.
(XI.27.) Ör. számú és 24/2003. (X.31.) Ör. számú rendelet.

( Dr. Dancsó József sk. )
polgármester

( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. )
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2010. október 22. napján.

( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. )
címzetes főjegyző

