
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 32/2014. (XII. 19.), 35/2019. (X. 31.), 25/2021. (VI. 30.) 

 önkormányzati rendelettel módosított 

25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

Dombóvár 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) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) az önkormányzati képviselőknek és a képviselő-testület állandó bizottsága 

nem képviselő bizottsági tagjainak tiszteletdíjat állapít meg.  

 

2. § 1 

 
2(1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja – amennyiben nem tölt be 

alpolgármesteri tisztséget –  

a) alapdíj címén havi 88.900,- Ft, 

b) havi 128.900,- Ft, ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület 

állandó bizottságának tagja, abban az esetben is, ha több bizottságban is 

tag, 

c) havi 168.900,- Ft, ha a képviselő tanácsnoki tisztséget tölt be, 

d) havi 168.900,- Ft, ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület 

állandó bizottságának elnöke. 

(2) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 40.000,- Ft. 

 

3. §  

 

(1) A 2. § szerinti tiszteletdíjak bruttó összegek.  

(2) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kifizetni. 

 

4. §  

 

A tiszteletdíj csökkentésének szabályait a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

4/A. §3 

 
1 Módosította a 32/2014. (XII. 19.) R., hatályba lép: 2015. január 1., a 35/2019. (X. 31) R., hatályba lép: 2019. 

november 4. 
2 Módosította a 25/2021. (VI. 30.) R., hatályba lép: 2021. július 1. 
3 Beiktatta a 35/2019. (X. 31.) R., hatályba lép: 2019. november 4., hatályon kívül helyezte a 25/2021. (VI. 30.) 

R., a hatályvesztés napja: 2021. július 1. 



 

 

5. §  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. október 29-től kell alkalmazni. 

(3) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és 

költségtérítéséről szóló 26/1994. (XII. 30.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 

alábbi önkormányzati rendeletek: 

1. 17/1995. (IV. 26.) önkormányzati rendelet, 

2. 2/1996. (I. 23.) önkormányzati rendelet, 

3. 5/1997. (I. 28.) önkormányzati rendelet, 

4. 4/1998. (I. 27.) önkormányzati rendelet, 

5. 22/1999. (VII. 2.) önkormányzati rendelet, 

6. 26/2000. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet, 

7. 7/2001. (I. 31.) önkormányzati rendelet, 

8. 5/2002. (I. 30.) önkormányzati rendelet, 

9. 30/2002. (XI. 13.) önkormányzati rendelet, 

10. 24/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet, 

11. 7/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet, 

12. 39/2006. (X. 31.) önkormányzati rendelet, 

13. 46/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, 

14. 15/2008. (II. 27.) önkormányzati rendelet. 
 

 

 

 

Szabó Loránd      dr. Letenyei Róbert 

 polgármester                jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése 2014. november 14-én megtörtént. 

 

 

         dr. Letenyei Róbert 

          jegyző



 


