


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg  

a) az önkormányzati képviselőknek – ide nem értve a polgármestert és az 

alpolgármestert,  

b) az állandó bizottságok elnökeinek, képviselő és nem képviselő 

alelnökeinek, 

c) az állandó bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak, 

d) a tanácsnokoknak.  

(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb 

összegének (továbbiakban: minimálbér) megfelelő összeg (a továbbiakban: 

Képviselői Tiszteletdíj).   

(3) A (2) bekezdés szerinti Képviselői Tiszteletdíjon felül az önkormányzati 

képviselőket a bizottsági tagság után további juttatásként a Képviselő Tiszteletdíj 50%-

a illeti meg tiszteletdíjként. 

(4) A bizottság képviselő elnökét a (3) bekezdés szerinti összegen felül további 

juttatásként a Képviselő Tiszteletdíj 50%-a illeti meg tiszteletdíjként. 

(5) A bizottság képviselő alelnökét(alelnökeit) a (3) bekezdés szerinti összegen felül 

további juttatásként a Képviselő Tiszteletdíj 30%-a illeti meg tiszteletdíjként.  

(6) A (2) bekezdés szerinti Képviselői Tiszteletdíjon felül a tanácsnok tiszteletdíja 

megegyezik az állandó bizottsági elnök (4) bekezdés szerinti tiszteletdíjával. 

(7) A nem képviselő bizottsági tag a (3) bekezdés szerinti bizottsági tiszteletdíjjal 

megegyező tiszteletdíjra jogosult. 

(8) A (7) bekezdés szerinti tiszteletdíjon felül a nem képviselő bizottsági alelnök az (5) 

bekezdés szerinti tiszteletdíjjal megegyező tiszteletdíjra jogosult.  

(9) A (2) bekezdés szerinti Képviselői Tiszteletdíj a mindenkori kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) jogszabályban meghatározott összegéhez igazodik. 

(10) A (3)-(9) bekezdés szerinti tiszteletdíj tagságonként és tisztségenként illeti meg a 

jogosultakat a (11) bekezdés szerinti kivétellel. 

(11) Az az önkormányzati képviselő, aki tanácsnoki tisztséget is visel csak egy 

bizottsági tisztség vagy tagság után jogosult tiszteletdíjra, utóbbiak közül a magasabb 

összegű tiszteletdíjra jogosult. 

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők részére – 

ide nem értve a polgármestert és az alpolgármestereket – Budapest 

 

 




