Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2014.(X.29.) Kgy. rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
(Egységes szerkezetben a 8/2017.(II.15.) és 19/2019.(X.28.) Ö. rendeletekkel)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:1
1.§2
A képviselőket, a tanácsnokokat és a bizottsági tagokat e minőségükben végzett
munkájukkal összefüggésben tiszteletdíj és költségtérítés illeti meg.
Tiszteletdíj
2.§3
(1)

A képviselő havi tiszteletdíja a polgármesteri illetmény (alapilletmény,
illetménykiegészítés és vezetői illetménypótlék) 15 %-a (a továbbiakban:
alapdíj).

(2)

Ha a képviselő egy bizottságnak tagja, akkor a tiszteletdíja az alapdíjon felül
a polgármesteri illetmény 10 %-ával, ha több bizottságnak tagja, akkor a
polgármesteri illetmény 15 %-ával növekszik.

(3)

A bizottsági elnök helyettesítésével megbízott tag tiszteletdíja az alapdíjon
felül a polgármesteri illetmény 20 %-ával, a bizottság elnökének tiszteletdíja
az alapdíjon felül a polgármesteri illetmény 25 %-ával növekszik.

(4)

A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül a polgármesteri illetmény 35 %ával növelt összeg.

(5)

A bizottság nem képviselő tagját a polgármesteri illetmény 10 %-a illeti meg.

(6)

A (2)-(4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj a képviselőt csak egy címen,
a magasabb összegben illeti meg.
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2/A. §4
(1) A képviselő és a nem képviselő bizottsági tag a tiszteletdíjáról írásban, a
költségvetési év során bármikor, az adott költségvetési évre vonatkozóan
lemondhat.
(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a rendelet
mellékletét képző formanyomtatvány két példányban való kitöltésével a
polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A képviselő és a nem képviselő bizottsági tag az általa lemondott összeg felett
nem jogosult rendelkezni, annak felhasználási célját nem nevezheti meg.”
3.§
(1) A képviselő az alapdíjának
a.) 25 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha
fél év alatt a közgyűlési ülések több mint 50 %-án,
b.) 12,5 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha
fél év alatt a közgyűlési ülések 25 – 50 %-án
nem vett részt és a hiányzását nem igazolta.
(2) A képviselő a bizottsági tagsága, tisztsége után járó 2. § (2) bekezdése szerinti
kiegészítő díjazásának
a.) 25 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha
fél év alatt a bizottsági ülések több mint 50 %-án,
b.) 12,5 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha
fél év alatt a bizottsági ülések 25 – 50 %-án
nem vett részt és a hiányzását nem igazolta.
(3) A bizottságok nem képviselő tagja a 2. § (3) bekezdése szerinti díjazásának
a.) 25 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha
fél év alatt a bizottsági ülések több mint 50 %-án,
b.) 12,5 %-ával csökkentett mértékű juttatásra jogosult abban az esetben, ha
fél év alatt a bizottsági ülések 25 – 50 %-án
nem vett részt és a hiányzását nem igazolta.
(4) Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései alapján megállapított csökkentés 6 hónapra
szól.
(5) Az (1) bekezdés rendelkezései a Közgyűlés rendes ülése és a közmeghallgatás
esetén, míg a (2) – (3) bekezdés rendelkezései a bizottságok rendes ülése esetén
alkalmazandók.
4.§
(1) A testületi üléseken való jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál.
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(2) Közgyűlés ülése esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok
megjelölésével, írásban kell a polgármesternek bejelenteni. Frakcióhoz tartozó
képviselő esetén a távollétet a frakcióvezető igazolja és jelenti be a
polgármesternek. A frakcióhoz nem tartozó képviselő a bejelentését közvetlenül a
polgármesternek küldi meg, aki jogosult a távollét igazolására.
(3) Bizottsági ülés esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok
megjelölésével, írásban kell bejelenteni a bizottság elnökénél, aki jogosult a
távollét igazolására. A bizottsági elnök távollétét a polgármester igazolja.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben a távollét a (2) – (3) bekezdéstől eltérően,
utólagosan is igazolható.
(5) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak:
a.) ha a képviselő és a bizottság nem képviselő tagja az Mötv. 49.§ (1)
bekezdése szerinti személyes érintettsége esetén a szavazásból kizárásra
kerül, illetve ha ugyanezen ok miatt nem vesz részt a szavazásban, továbbá,
ha e miatt nem vesz részt a testületi ülésen,
b.) keresőképtelenséggel járó betegség,
c.) a testület vagy a testület elnökének meghatalmazása (megbízása)
alapján, közfeladat ellátása céljából történő távollét,
d.) foglalkozásával összefüggő hivatalos kiküldetés,
e.) egyéb méltányolható ok.
(6) A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság dönt abban az esetben, ha a távollét
igazolt vagy igazolatlan voltának megállapítása során vita alakul ki.
5.§
A képviselői tiszteletdíjak fizetési napja a tárgyhót követő ötödike.
5/A.§5
A képviselő a tevékenységének ellátásához 1 db laptop használatára jogosult.
Költségtérítés
6.§
A képviselőnek a Közgyűlés képviseletében vagy a Közgyűlés, továbbá a
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett,
számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A költségek kifizetését a
polgármester engedélyezi.
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Záró rendelkezések
7.§
(1) A jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit
2014. október 12. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a képviselők tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 34/2006. (X.13.) Kgy. rendelet, valamint az azt módosító
10/2009. (IV.08.) Kgy. rendelet hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged M.J.V. Közgyűlése 2014. október 27. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged M.J.V. Közgyűlésének Közlönyében.
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A 18/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet
melléklete6

NYILATKOZAT
TISZTELETDÍJRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRÓL

Képviselő/nem képviselő bizottsági tag neve:

…............................................

Címe:

…............................................

Születési helye, ideje:

…............................................

Adóazonosító jele:

…............................................

Alulírott …..................................... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
képviselője/nem képviselő bizottsági tagja* …..................................... napjától a képviselők
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 18/2014. (X.29.) önkormányzati rendelet szerinti
tiszteletdíjamról, az adott költségvetési év végéig lemondok.
Egyúttal tudomásul veszem, hogy a lemondott összeg felett rendelkezési jogom megszűnik.
Tudomással bírok arról, hogy a lemondással egyidejűleg az ehhez a jogviszonyomhoz
kapcsolódó egészségügyi biztosítotti jogviszonyom megszűnik, így járulékaimat magam után
szükséges megfizetnem, hacsak más biztosítotti jogviszonnyal nem rendelkezem.
Szeged, …................................
…............................................
Képviselő/nem képviselő bizottsági tag
Fentieket tudomásul veszem, egyben felkérem a Közgazdasági Irodát, hogy a számfejtés és a
kifizetés során a fentieknek megfelelően járjon el.
Szeged, …................................
…............................................
Dr. Botka László
polgármester
Kapják: 1. eredeti példányt – érintett képviselő/nem képviselő bizottsági tag
2. eredeti példányt – Közgazdasági Iroda
Másolatban: Jegyzői Iroda Önkormányzati Csoport
* megfelelő rész aláhúzandó
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