Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
A Képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester
kivételével – Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai (továbbiakban:
képviselő) valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjai részére.

2.§.
(1) Képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj)
(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja
- több bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felüli havi tiszteletdíja

70.000.-Ft
21.000.-Ft

(3) A bizottság elnökének havi tiszteletdíja
- több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül
(4) A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja

42.000.- Ft
21.000.- Ft

3.§.
(1)
(2)

A képviselők, bizottsági tagok egyéb juttatásra nem jogosultak.
A képviselőknek a Képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő költségeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX törvény 35.§(3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kell
megtéríteni.

4.§
(1). A képviselő-testületi tag kötelezettsége:
a.) köteles részt venni a képviselő-testület munkájában, illetve abban a bizottságban,
amelynek tagja.
b.) a képviselő-testületi tagigazolással való hiányzását a testületi ülés előtt minimum egy
nappal, rendkívüli ülés esetén pedig legkésőbb az ülés megkezdéséig köteles
bejelenteni a polgármesternél.
c.) bizottsági tag igazolással való hiányzását a b.) pont szerint teheti meg az illetékes
bizottság elnökénél.
d.) igazolt távollétnek elfogadható: külföldi távollét, temetés, házasságkötés,
halaszthatatlan családi esemény, halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság, betegség és
más rendkívüli esemény.

(2). E Rendeletben megállapított havi tiszteletdíj egésze a jogosultakat abban az esetben illeti
meg, ha az adott hónapban tartott rendes Képviselő-testületi ülésen, illetve a személy szerint
illetékes bizottság rendes ülésén részt vettek.
(3). Amennyiben a rendes ülésen nem, vagy az ülésről előzetes bejelentés nélkül és
indokolatlanul eltávozott a díjazásukat arányosan csökkenteni kell az alábbiak szerint:
a.) testületi ülésről történő hiányzás esetén 25%-al a képviselői alapdíj összegét
b.) bizottsági ülésről történő hiányzás esetén 20%-al a bizottsági tagságért járó pótdíj
összegét.
(4) A hiányzás tényét - a jelenléti ív és a jegyzőkönyv másolatával alátámasztva - a
jegyzőkönyvvezető jelzi a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének, aki köteles
intézkedni a havi tiszteletdíj csökkentése iránt. A hiányzás következményei alól a képviselő,
illetve a bizottsági tag a polgármesterhez vagy a bizottsági elnökhöz előzetesen megtett
bejelentése esetén mentesül.
(5) A vitatott igazolások elbírálásáról az Ügyrendi Bizottság dönt.

5.§
A képviselő valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjának egészéről vagy egy
részéről lemondhat. Lemondás esetén nyilatkoznia kell, hogy visszavonásig tiszteletdíját nem
kívánja felvenni, azaz tiszteletdíjáról lemond. A lemondással érintett összeg az önkormányzat
költségvetésének részét képezi melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

6.§.
(1)
(2)

Ez a rendelet 2014. december 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 27/2010.(X.18.) rendelet,
a 29/2010.(XI.25.) és a 16/2011.(VI.14.) rendelet hatályát veszti.
Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Egyek, 2014. november 27.

____________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.12.01.
____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

