
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képvise!ő-testületének

L2l 2OL4. (XI.21.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képvise!ők tiszte!etdíjáről

Szentlőrinckáta Község Önkormányzat KépviselŐ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól
szőló 2OI1. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el/ az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre,
bizottságainak nem képviselő tagjaira terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, az

(1) Az önkormányzati képviselők

(2) A képviselőtestület állandó
bruttó 15.000 Ft.

és a Képviselőtestület állandó

alpolgá rmesterre,

A tiszteletdíj mértéke

3.§

tiszteletdíja havi bruttó 35,000 Ft.

bizottsága nem képviselő tagjának a tiszteletdíja havi

Tiszte!etdíj

2.§

Az önkormányzati képviselőket és a képviselő-testület állandó bizottságainak nem
képviselő tagjait - megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig - e
minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.

A tiszteletdíj mérséklése és megvonása

4.§

(1) A Képviselő-testület és a bizottság üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülést
megelőző munkanap 72 őráig szóban vagy írásban a polgármesternek - bizottság esetén
a bizottság elnökének - történő bejelentés alapján lehet távol maradni. Igazolt
távollétnek számít, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsé9e,
munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2) A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek, bizottsági ülés esetén
a bizottság elnökének bejelenteni , ha az ülés közben ideiglenesen va9y vé9legesen
eltávozik. Igazolatlan hiányzásnak számít, ha a képviselő testületi ülés közben indoklás
vagy a polgármesternek történő előzetes bejelentés nélkül vé9legesen távozik az ülésről.



(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a
Képviselő-testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott
módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a) Képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül
történő hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 2Oolo-al kell
csökkenten i.

b) Bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő
hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 10o/o-al kell
csökkenteni.

c) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi va9y a bizottsá9i ülések feléről
igazolatlanul va9y előzetes bejelentés nélkül hiányzik a következő hat hónapra
tiszteletd íja megvonásra kerü l.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek illetve az
ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján történik, melyben fel kell tüntetni a képviselő
érkezésének és távozásának pontos idejét.

A tiszteletdíj kifizetése

5.§

(1) Az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságai nem
képviselő tagjai tiszteletdíjának számfejtése, és kifizetése tárgyhó 10. napjái9 történik,

(2) A tiszteletdíjak kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

záró rendeIkezések

6.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők
. (XI.01.) számú önkormányzati rendelet.

It
Nagy István lrlezeli{LttáÜ?.cs uargltpolgármester aljegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifügg esztéssel.
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Mezeiné Kovács Margit
aljegyző
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