Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról
Kenderes
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a
polgármester és az alpolgármester kivételével – a helyi önkormányzati képviselőknek
(a továbbiakban: képviselő), az állandó bizottságok elnökeinek, az állandó bizottságok
nem képviselő tagjainak.
(2) A képviselő havi tiszteletdíja 35.000,-Ft (a továbbiakban: alapdíj).
(3) Az állandó bizottság elnökét az alapdíjon felül további 35.000,- Ft, összesen 70.000,Ft tiszteletdíj illeti meg havonta.
(4) Az állandó bizottság képviselő és nem képviselő tagjának a bizottsági munkájáért járó
havi tiszteletdíja 15.000,- Ft.
2.§ (1) A tiszteletdíj összege a (2) bekezdés szerinti mértékében csökkenthető abban az
esetben, ha a képviselő illetve a bizottság tagja két egymást követő testületi vagy
bizottsági ülésről igazolatlanul hiányzik, vagy bejelentés nélkül marad távol.
(2)

A tiszteletdíj mérséklésének időtartama három hónap, a tiszteletdíj csökkentésének
mértéke a tiszteletdíj 20 %-a. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés
megismétlése esetén a tiszteletdíj mérséklésének időtartama hat hónap, a tiszteletdíj
csökkentésének mértéke a tiszteletdíj 25 %-a.

(3)

A képviselő-testületi ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti
tiszteletdíj
csökkentést a polgármester, a bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti
tiszteletdíj csökkentést a bizottság elnöke írásban kezdeményezi a képviselőtestületnél.

3.§(1) A képviselők, bizottságok elnökei, nem képviselő bizottsági tagok egyéb pénzbeli
juttatásra nem jogosultak.
(2)

A képviselő kérelmére a képviselői tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, az
önkormányzat részére kiállított számlával igazolt szükséges költség megtérítésére
jogosult.

(3)

A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
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4.§ (1) A tiszteletdíj összegét Kenderes Város Önkormányzatának költségvetéséből kell
biztosítani.
(2)

A tiszteletdíjat havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(2)

A tiszteletdíjra vonatkozó elszámolásokat, kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya végzi.

5.§

A megállapított tiszteletdíj összegét minden év decemberében felül kell vizsgálni.

6. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.
(2)

Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 4/2014.(II.20.)
önkormányzati rendelet.

K e n d e r e s , 2014. december 10.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2014. december hó 11. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

