Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 32/2006. (X.14.) Makó
ör. rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról1

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 20. § (2)
bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló, többször módosított 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 14-15. §ban, és 17. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület tagjaira (továbbiakban együttesen:
képviselőkre), kivéve a polgármestert és az alpolgármestert.
2. § (1) A helyi képviselőt megválasztásának időpontjától megbízásának megszűnéséig havonta
tiszteletdíj illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) mértéke a mindenkori
köztisztviselői illetményalap 2,2-szerese.2
(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíjon felül havonta
a (2) bekezdés szerinti alapdíj 45%-a illeti meg.3
(4) A tanácsnokot - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíjon felül havonta a (2)
bekezdés szerinti alapdíj 90 %-a illeti meg.4
(5) Az állandó bizottság elnökét - egyéb bizottsági tagság esetén is - az alapdíjon felül havonta a
(2) bekezdés szerinti alapdíj 90 %-a illeti meg.5
(6)6 Az állandó bizottságnak nem képviselő tagját (kültag) a (2) bekezdés szerinti alapdíj 45 %-a
illeti meg.7
3. § (1) A képviselő-testület polgármesteri hivatala a rendelet 2 §-a szerinti tiszteletdíjat havonta
számolja el és gondoskodik annak kifizetésről.
4. § (1) Azon helyi képviselő tiszteletdíját, aki kötelezettségét megszegi, 12 hónapos időtartamra
25 %-kal csökkenti a képviselő-testület.
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Módosította: 19/2010. (X. 18.) Makó ör., hatályos: 2010. október 19-től.
Jelenleg 85.030,-Ft.
3 Jelenleg 38.264,-Ft, így a bizottsági tag képviselőt összesen 123.294,-Ft illeti meg.
4 Jelenleg 76.527,-Ft, így a tanácsnok képviselőt összesen 161.557,-Ft illeti meg.
5 Jelenleg 76.527,-Ft, így a bizottsági elnök képviselőt összesen 161.557,-Ft illeti meg.
6 Beiktatta: 19/2010. (X. 18.) Makó ör., hatályos: 2010. október 19-től.
7 Jelenleg 38. 264,- Ft illeti meg a bizottsági kültag képviselőt.
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(2) Jelen rendelet alkalmazásában kötelezettségszegésnek minősül, amennyiben a helyi képviselő a
képviselő-testület vagy az állandó bizottság munkájában két hónapot meghaladó módon nem
vesz részt és azt igazolható módon utólag nem menti ki.
(3) A távolmaradás indokoltságának kérdésében – az Ügyrendi és Jogi Bizottságának
előterjesztése alapján - a képviselő-testület dönt.
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba, de a 2. § rendelkezései 2006. október
1-jétől alkalmazandók.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és természeti juttatásáról szóló 22/1997. (VIII. 28.) Makó ör. rendelet, valamint az
ezt módosító 29/2006. (IX. 28.) Makó ör. rendelet.
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