Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 20. § (2) bekezdésének, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §
felhatalmazása, valamint a 14.§-ban biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzati képviselőt (továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, valamint a
bizottság nem képviselő tagját megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj
illeti meg. A tiszteletdíj mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (továbbiakban
Kttv.) szerint megállapított illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló (továbbiakban: Pttv.) törvényben foglaltak
szerint kell meghatározni.
2. § (1) A tiszteletdíj mértéke.
a) a képviselő havi tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) a Kttv. szerinti megállapított
illetményalap 0.775-szerese,
b) a bizottság elnöke tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 83,3 %-ával növelt összeg.
c) a képviselő bizottsági tag – 1 bizottsági tagság esetén – tiszteletdíja az alapdíjon felül
az alapdíj 33,33 %-ával növelt összeg.
c) a képviselő bizottsági tag – 2 vagy több bizottsági tagság esetén – tiszteletdíja az
alapdíjon felül az alapdíj 45 %-ával növelt összeg.
d) a bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 33,33 %-a.
(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.
3.§ (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 önhibáján kívül előzetes bejelentés nélkül
nem vesz részt a testületi vagy bizottsági ülésen, a képviselői kötelezettségét megszegi,
megállapított tiszteletdíja a Pttv. 17.§ (2) bekezdés szerint csökkenthető, illetve megvonható.
(3) A tiszteletdíj csökkentéséről vagy megvonásáról a képviselő vagy a polgármester javaslatára a
Képviselő-testület dönt.

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2013. február 24-től kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006.(XI.28.) rendelete az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról.

Kondor Géza
Polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. március „ 27.„
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