
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

(a 2/1997. (II.10.), 12/1998. (XII.3.), a 6/2000. (III.17.) ör., a 16/2006. (XI.13.), a 3/2008 (II.15.) és a 

7/2009. (III.6.) számú rendeletekkel módosítva!) 

 

Kalocsa Város Önkormányzatának 

1/1995. (I.30.) ör. számú rendelete 

a helyi képviselők, bizottsági elnökök, tanácsnokok, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról 

 

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 

 

BEVEZETÉS 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnöke, 

tagja és a tanácsnok részére – megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig – 

tiszteletdíjat állapíthat meg. 

 

(2) A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt 

szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármester a szükségesség tényét előzetesen igazolja, 

majd engedélyezi a költségek kifizetését. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok tiszteletdíjra jogosultak. 

 

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben felsoroltak részére természetbeni juttatást nem állapít meg. 

 

A képviselő, bizottsági elnök, tag, tanácsnok 

tiszteletdíjának mértéke, kifizetés módja 

 

3. § 

 

(1) A tiszteletdíj mértéke: 

 

- a képviselő havi tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj): 80.600,- Ft. 

 

a.) Az alapdíjon felül a: 

- bizottság elnökének havi tiszteletdíja: alapdíj 45 %-a, 

- tanácsnok havi tiszteletdíja: alapdíj 45 %-a, 

- bizottsági tagság havi tiszteletdíja: alapdíj 45 %-a. 

 

b.) nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja: alapdíj 45 %-a. 

 

c.) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági 

tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető. 

 

d.) A bizottság tagjának tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – 

legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető. 

 

(2) A tiszteletdíj havonta kerül kifizetésre. 

A tiszteletdíj alapja – a területi munkán túl – a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések 

jelenléti íve. 
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A bizottsági elnökök a bizottsági ülésen jelenléti ívét a tárgyhót követő hónap 05-éig kötelesek 

eljuttatni a titkárság vezetőjéhez. 

 

(3) A képviselő-testület a tiszteletdíjat meghatározott esetekben mérsékelheti, illetve megvonhatja, 

amelynek szabályozása az SZMSZ-ben történik. 

 

4. § 

 

A természetbeni juttatás módja 

 

Az önkormányzati bizottságok tagjai (tanácsnok) igényelhetik természetbeni juttatásként Kalocsa 

város közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet. 

 

5. § 

 

A polgármesteri hivatal szervezete a helyi képviselők, nem képviselő bizottsági tagok részére 

feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket biztosítja. 

Ezek: - sokszorosítás, 

- leírói kapacitás, 

- posta, távközlési szolgáltatás, 

- információ, hivatalos dokumentumok, 

- önkormányzati kiadványok, a képviselői tevékenységet segítő egyéb kiadmányok, közlönyök 

biztosítása. 

 

6. § 

 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) A tiszteletdíj kifizetéséről a titkárságvezető, az 1. § (2) bekezdés szerinti költségek megtérítéséről a 

Közgazdasági Iroda vezetője köteles gondoskodni. 

 

(2) A tiszteletdíj kifizetését, valamint a költségek megtérítését a pénzügyi bizottság rendszeresen 

ellenőrzi. 

 

(3) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1994. december 11. napjától kell 

alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/1991. (V.24.) ör. számú rendelet, valamint a 25/1991. 

(I.8.) ör. számú helyi rendelet hatályát veszti. 

 

Kalocsa, 1995. január 12. 

 

(Török Gusztáv Andor)        (Dr. Bálint József) 

 polgármester         jegyző 

 

 

Lezárva: 2009. március 6. 
 

Megjegyzés: a 7/2009. (III.6.) sz. rendelet 2. § alapján a rendeletet a 2009. költségvetési évtől kell 

alkalmazni! 

 
 


