
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2005. (I.31.)  

 

R E N D E L E T E 

 

a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök 

tiszteletdíjáról 

 
(egységes szerkezetben a 24/2006.(VIII.29.), a 7/2008.(II.29.),  

a 31/2008.(X.31.), a 4/2009.(III.02.), a 7/2013.(III.29.) és a 15/2014.(X.30.) 

önkormányzati rendelettel) 

 

Mátészalka Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 20. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 
1
 

(1)  Mátészalka Város Képviselő-testülete tagjainak tiszteletdíja havi bruttó 

61.840,- Ft (továbbiakban: alapdíj, a Ktv. 43. §. (1) bek. szerinti illetményalap 

és a Pttv 15. §. (1) bek. szerinti – 1,6-os – szorzószám szorzata) 

 

(2) 2 ha a képviselő bizottság tagja tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 45%-

ával nő, azaz 89.670,- Ft, több bizottsági tagság esetén az alapdíj 80 %-ával nő, 

azaz 111.310,- Ft. 

 

(3)  a bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség 

bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 80 %-ával nő, azaz 111.310,- Ft. 

 

(4)  a bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-ának megfelelő 

tiszteletdíjban részesül, ami havi bruttó 27.830 Ft. 

 

2.§. 
3
 

 

(1) Ha a képviselő hiányzása (igazoltan vagy igazolatlanul) negyedévente a 

képviselő-testületi ülések szavazásainál eléri az 50 %-ot, az 1. § (1) 

bekezdésében megállapított tárgyhavi alapdíja a következő hónapban 25%-kal 

csökken. 

                                                 
1
 A rendelet 1.§-át módosította a 4/2009.(III.02.) rendelet. Hatályba lépett 2009. március 2. napján. 

2
 A rendelet 1.§-ának (2) bekezdését módosította a 15/2014.(X.30.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 

2014. október 30. napján 16
00

 órakor. 
3
 Módosította a 24/2006. (VIII.29.) rendelet 1. §-a, a 7/2008.(II.29.) rendelet, a 31/2008.(X.31.) rendelet és a 

7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2013. április 1. napján. 



Amennyiben a mulasztás eléri a 100%-os mértéket, a tiszteletdíj 25%-os 

csökkentése a következő 3 hónapra terjed. 

 

(2) Ha az állandó bizottságban részt vevő képviselő, illetve nem képviselő tag 

hiányzása negyedévente a bizottsági üléseken eléri az 50 %-ot, az 1. § (2) és (4) 

bekezdésében megállapított, a bizottsági tagságért járó tiszteletdíja a következő 

hónapban 25%-kal csökken. 

Amennyiben a mulasztás eléri a 100%-os mértéket, a tiszteletdíj csökkentése a 

következő 3 hónapra terjed 

 

3.§. 
4
 

 

(1) Ha a képviselő a mandátumáról hóközben lemond, számára a megállapított 

tiszteletdíj időarányos része jár. 

 

(2) Ha a bizottsági tag vagy elnök hóközben mond le tagságáról, vagy 

tisztségéről, számára a megállapított tiszteletdíj időarányos része jár. 

 

(3) A képviselők és az állandó bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának 

számfejtése, illetve kifizetése polgármesteri engedélyezés után, minden hónap 

15. napjáig történik. 

 

4. § 
5
 

 

A rendelet 2005. február 1. napján lép hatályba. 

 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Mátészalka Város Önkormányzatának 

a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló, az 

1/2002. (II.15.) Ök. számú rendelettel módosított 14/2000. (VIII.1.) Ök. számú 

rendelete hatályát veszti. 
 

 

 

Bíró Miklós sk.     Dr. Takács Csaba sk. 

 polgármester      jegyző 
 

                                                 
4
 Beiktatta a 7/2008.(II.29.) rendelet. Hatályba lépett 2008. március 1. napján. 

5
 A 3. paragrafus számát 4. –re módosította  a 7/2008.(II.29.) rendelet. Hatályba lépett 2008. március 1. napján. 


