
Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Somlóvásárhely község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
35.§  (1)bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  önkormányzati  képviselők  és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § Az önkormányzati képviselőt (továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, megválasztása
időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 

2. § (1) A rendelet hatálya a Somlóvásárhely Község Önkormányzatának
a) képviselőire
b) bizottságainak elnökeire terjed ki.
(2) A rendelet hatálya a megválasztott alpolgármesterre nem terjed ki, mivel az alpolgármester
tiszteletdíjának mértékéről a képviselő-testület határozatban dönt.

3. § (1) A képviselők havi tiszteletdíja:
a) a képviselők havi tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) bruttó 30. 000 Ft.
b) a bizottság elnöke tiszteletdíja az alapdíjon felül havi bruttó 5.000 Ft.
(2) A tiszteletdíj  minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek kifizetéséről a
jegyző gondoskodik.
(3) A bizottság elnöke e minőségében abban az esetben is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két
vagy több bizottságnak is tagja.

4.§  (1)  A  testületi  vagy  bizottsági  ülésen  való  akadályoztatás  esetén  a  képviselő,  illetve  a
bizottsági tag, az ok megjelölésével a polgármesternél, a jegyzőnél, a bizottság elnökénél szóban
vagy írásban köteles jelzéssel élni.
(2) A tiszteletdíjban részesített személy amennyiben önhibájából előzetes bejelentés nélkül nem
vesz részt a testületi vagy bizottsági ülésen, a képviselői kötelezettségét megszegi, megállapított
tiszteletdíja csökkenthető, illetve megvonható.
(3) A tiszteletdíj csökkentéséről vagy megvonásáról a képviselő vagy a polgármester javaslatára a
Képviselő-testület dönt.

5. § A Képviselő-testület e rendeletben megállapított kiadások fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja.

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2014. október 12-től kell alkalmazni. 
(3)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Somlóvásárhely  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  5/2010.(X.13.)  rendelete  az  önkormányzati  képviselők
tiszteletdíjáról.



Marton Zsolt Szlottáné Turi Edina
polgármester      jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 

2014. november 11.

Szlottáné Turi Edina 
jegyző


