
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelete a települési képviselők és Lajosmizse Város Önkormányzata 

bizottságai nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 28/2006. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők és 
Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságai nem képviselő-testületi tagjainak 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 28/2006. (X.12.)  önkormányzati 
rendelet  (továbbiakban: Rendelet ) 1. §  helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának települési 
képviselőire, a tanácsnokra és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságainak nem 
képviselő-testületi tagjaira.”  

 
2. § 
 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőit, a tanácsnokot és 
Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjait 
tiszteletdíj illeti meg.”  

 
3. § 

 
(1)  A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A tiszteletdíj összege havonta   
 

a) települési képviselő esetében az alapdíj   50.000.- Ft 
  

b) bizottság elnöke esetében 
 

(több tisztség és bizottsági tagság esetén is)   130.000.- Ft 
   

c) tanácsnok esetében       
(több tisztség és bizottsági tagság esetén is)   150.000.- Ft 
 

d) bizottság tagja esetében       
(több tisztség és bizottsági tagság esetén is)    100.000.- Ft 
 

e) bizottság nem képviselő tagja esetében    30.000.- Ft 
(több tisztség és bizottsági tagság esetén is) 
 

4. § 



 2

 
(1) A Rendelet 3. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőit, a tanácsnokot és 
Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjait 
természetbeni juttatás illeti meg.” 
 

5. § 
 

(1) A Rendelet 3. §  (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselői, a tanácsnok és 
Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai e 
tevékenységük során illetve e tevékenységükkel összefüggésben – a polgármester 
előzetes engedélyével - jogosultak a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
helységeinek és ügyviteli szolgáltatásainak (sokszorosítás, gépírás, postai-, távközlési 
szolgáltatás) térítés nélküli igénybevételére.” 
 

6. § 
 

(1) A Rendelet 5. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselői, Lajosmizse Város 
Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai és a tanácsnok részére a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája a képviselő-testületi 
ülésekről készült jelenléti ívek alapján havonta számfejti a tiszteletdíjakat és a 
tárgyhónapot követő hó 3. napjáig a megjelölt számlára utalja.” 

 
7. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 4. §-a,  
2. 5. § (2) bekezdése. 

 
8. § 

 
 
(1) Ez a rendelet a 2014. október 22-n 14.40 órakor lép hatályba. 
(2) A rendelet 2014. október 23. napján hatályát veszti. 

 
 
Basky András         dr. Balogh László 
polgármester                jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. október 22. 14.40 óra. 

 
                                                                                                               dr. Balogh László  

                                                                                                            jegyző 


