KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2010. (X.25.)
önkormányzati rendelet
a képviselők tiszteletdíjáról
/egységes szerkezetben/
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A rendelet hatálya a helyi képviselő-testület tagjaira, valamint a képviselő-testület
nem képviselő bizottsági tagjaira terjed ki.
(2) 2E rendeletben megállapított juttatások a jogosultaknak megválasztásuk
időpontjától, megbízásuk megszűnéséig járnak a képviselőknek és bizottsági
tagoknak a 3.§. (2) bekezdés szerinti korlátozásokra figyelemmel.
2.§.
(1)
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A képviselő-testület tagjának havi tiszteletdíja alapdíjként: 35.000,- Ft.

(2) Az Egészségügyi, Szociális, Közművelődési és Oktatási Bizottság elnökének
tiszteletdíja az alapdíjon felül havonta az alapdíj 90%-ával emelkedik.
1.

(3) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének tiszteletdíja az
alapdíjon felül havonta 90%-val emelkedik.
(4) Az bizottságban tagságot betöltő képviselők és a bizottságok nem képviselő
tagjai havi tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a.
(5) 3A tanácsnok havi tiszteletdíja 75.000 Ft.

3.§.
(1) Amennyiben a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok a testületi,
bizottsági ülésen történő részvételükben akadályoztatva vannak, kötelesek
legkésőbb az ülést megelőző munkanapon távolmaradásukat és annak okát a
polgármesternek bejelenteni.
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(2) Ha a képviselő, bizottsági tag az ülésről bejelentés nélkül távol marad, 25%-kal
csökkentett mértékben illeti meg a tárgyhavi tiszteletdíj, bejelentéssel történő
távollét esetén 15% a csökkenés mértéke.
4.§.
(1) A képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő, általa előlegezett,
számlával igazolt költségét meg kell téríteni.
(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
5.§.
(1)
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A Képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése
havonként utólag, minden hónapot követő 10-ig történik.

(2) A polgármester, alpolgármester képviselőként tiszteletdíjat nem kaphat.
6.§.
Ez a rendelet kihirdetésével 2010. október 25. napjával lép hatályba, rendelkezéseit
2010. október 4-től kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2006.
/XI.30./számú önkormányzati rendelet.

K e n g y e l, 2010. október 21.

Nagy Szilárd
polgármester

dr. Pető Zoltán
helyettesítő jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2010. október 25.
dr. Pető Zoltán
helyettesítő jegyző

_______________________
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Módosította a 11/2011./VI.01./ számú önkormányzati rendelet
Módosította a 15/2014.(XI.06.) Ör.
Kiegészítette a 15/2014.(XI.06.) Ör.
Módosította a 5/2015.(II.27.) Ör.
Módosította a 5/2015.(II.27.) Ör.

