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Dévaványa Város Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 

27/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról 

 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) - (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed 

a) Dévaványa Város Önkormányzat települési képviselőire – a Polgármester és az 
Alpolgármester kivételével, 

b) a bizottságok nem képviselő tagjaira. 

Az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja1 
 

2.§ 2 

(1) A Képviselő-testület a képviselők, a bizottságok képviselő tagjai és elnökei, a bizottságok 
nem képviselő tagjai, valamint a tanácsnokok tiszteletdíját a (2)-(4) bekezdésben foglaltak 
szerint határozza meg: 

 

(2)A képviselő havi tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíj alapdíjból és kiegészítő díjból tevődik 
össze. Az alapdíj összege havi bruttó 20.000,- Ft. 
 

(3) Azt a bizottsági tagot, aki: 
a) egy bizottságnak tagja az alapdíjon felül további havi bruttó 3.000,- Ft, 
b) legalább kettő, vagy annál több bizottságnak a tagja az alapdíjon felül további havi 

bruttó 54.750,- Ft  
kiegészítő díj illeti meg  

 
(4) Az alapdíjon felül további havi bruttó 77.750,- Ft kiegészítő díjazásra jogosult az a 

képviselő, aki egyben bizottság elnöke is. 
 

(5) Kiegészítő díjazás csak egy jogcímen adható. 

                                                 
1 Módosította: a 2/2018.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. 
  Hatályos: 2018. március 1-től. 
2 Módosította: a 2/2018.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. 
  Hatályos: 2018. március 1-től. 
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3.§ 

(1) A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig jár. 

(2) A bizottság tagjának, elnökének alapdíjon felüli tiszteletdíja, továbbá a nem képviselő 
bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár. 

4.§ 

(1) E rendelet 2014. október 21-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 
17/2010.(X.29.) önkormányzati rendelete. 

 
Dévaványa, 2014. október 17. 
 
 

 
 Valánszki Róbert  Balogh Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 

Záradék: 
A rendeletet 2014. október 21-én kihirdettem. 
 
Dévaványa, 2014. október 21. 
 
 
  Balogh Csilla 
  jegyző 
 
 
 
 
 

 


