Zagyvarékas Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete
a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb
juttatásairól
(Egységes szerkezetben a módosítására alkotott 12/2019.(XI.8.) számú önkormányzati
rendelettel)
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja meg a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről és juttatásairól
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A rendelet hatálya
1. §
(1) Ezen rendelet Zagyvarékas Község települési önkormányzata képviselőire, bizottságainak
elnökeire és bizottságainak nem képviselő tagjaira terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, alpolgármestere, akinek a díjazásáról a
képviselő-testület az Mötv. alapján rendelkezik.
Tiszteletdíj
2. §
Az önkormányzati képviselőket, a képviselő-testület bizottságainak elnökeit és bizottságainak
nem képviselő tagjait – megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – e
minőségükben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.
A tiszteletdíj mértéke
3. §
(1) A képviselői tiszteletdíj 55.000 Ft/hó.
(2) A bizottság elnökének tiszteletdíja az (1) bekezdésben foglalt mértéken túl 25.000 Ft.
(3)2 A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja 25.000 Ft/hó.
(4)3 Amennyiben a képviselő bizottsági tag, bizottságonként plusz 55.000 Ft/hó tiszteletdíj
illeti meg.
Módosította a 12/2019 (XI.8.) számú rendelet Hatályos: 2019.XI.08-tól
Módosította a 12/2019 (XI.8.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019.XI.08-tól
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A tiszteletdíj mérséklése (csökkentése)
4. §4
Költségtérítés
5. §
(1) A települési képviselőnek meg kell téríteni a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa
megelőlegezett és számlával igazolt költségét.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
Vegyes és záró rendelkezések
6. §
(1) A tiszteletdíjak összegét havonta utólag kell elszámolni és kifizetni.
(2) A települési képviselők a testületi munkájuk elismeréseként jutalomban részesíthetők.
7. §
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséról és egyéb juttatásáról szóló 21/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október hó 20-án
tartott ülésén.
Jánosi József
polgármester

Jenesné Paróczai Erika
jegyző

Záradék
Ezen rendelet 2014. október 20-án kihirdetésre került
Jenesné Paróczai Erika
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 12/2019 (XI.8.) számú rendelet 2.§-a. Hatályos: 2019.XI.08-tól
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