
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
28/2006. (X.12.) rendelete  

a települési képviselők és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságai nem  
képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásainak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 20.§ (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőire és 
Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi  tagjaira.  

 
Tiszteletdíj 

 
2.§ 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőit és Lajosmizse Város 

Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi  tagjait tiszteletdíj illeti meg. 
 
(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) 
             az alapdíj 90 %-ával növelt összeg:    95.000.- Ft                             

 
c) bizottság tagja esetében 

          (több bizottsági tagság esetén is) 
           az alapdíj 45 %-ával növelt összeg:                                72.500.- Ft 

 
d) bizottság nem képviselő tagja esetében  

                 (több bizottsági tagság esetén is) 
                 az alapdíj 45 %-a:                                                            22.500.- Ft     

 
Természetbeni juttatás 

 
3.§ 

 
(1)  Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselőit és Lajosmizse Város  

Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi  tagjait természetbeni juttatás 
illeti meg. 

 
(2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselője és Lajosmizse Város  

Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi  tagja csak saját kérésre 
megbízatásának ideje alatt jogosult a Jogtanácsadó kiadványra. 
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A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás  megvonása 
 

4. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselője amennyiben az ülésről törtnő 
távolmaradását az ülés kezdetéig nem jelenti be a polgármesternek, a következő hónapban 25 %-
os tiszteletdíj csökkentésben részesül. 

 
 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselői és Lajosmizse város    

Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai részére Lajosmizse Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Adó és Pénzügyi Irodája  a képviselő-testületi 
ülésekről készült jelenléti  ívek alapján havonta számfejti a tiszteletdíjakat  és a 
tárgyhónapot követő hó 3. napjáig kifizeti vagy a megjelölt számlára utalja. 

 
(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának települési képviselői és Lajosmizse Város 

Önkormányzata bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai részére – amennyiben kérték 
-  Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Önkormányzati Irodája 
eljuttatja – a Képviselő-testületi ülésre szóló meghívóval és az ülés napirendi tervezete 
szerinti képviselő-testületi anyaggal együtt – a  Jogtanácsadót. 

.  
6. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők és Lajosmizse Város 
Önkormányzata bizottságai nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 8/2005. (III. 24.) rendelete. 

 
  

 
Basky András       Kutasiné Nagy Katalin 

 polgármester sk.       jegyző  sk.                                 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. október 12.  
 
 
         Kutasiné Nagy Katalin 
          jegyző sk. 
 


