
 

 

 

 

 

 
 

Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 

 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről. 



Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, egyéb juttatásának mértékéről. 

 

Végegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

valamint  Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § (1) A képviselő-testület tiszteletdíjat  állapít meg – a polgármester és az alpolgármester 

kivételével – Végegyháza  község Önkormányzata Képviselő-testülete  tagjainak (a 

továbbiakban: képviselő), valamint a bizottságok tagjainak. 

(2) A bizottsági elnök vagy tag e minőségében akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két 

vagy több bizottságnak is tagja. 

2. § (1) A tiszteletdíj mértéke: 

a) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) 30 000,- Ft/hó 

b) Az állandó bizottság  bizottsági elnökének  tiszteletdíja: 45 000,- Ft/hó 

c) Az állandó bizottság  képviselő bizottsági tag tiszteletdíja 35 000,- Ft/hó 

d) Az állandó bizottság  nem képviselő bizottság tag tiszteletdíja:  15 000,- Ft/hó 

(2) Az ideiglenes bizottság bizottsági elnökére illetve tagjaira vonatkozó rendelkezéseket az (1) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy a tiszteletdíj csak a 

bizottság működési idejére vonatkozik.  

(3) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

3. § Az önkormányzati képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges 

költsége esetenkénti megtérítését a polgármester a képviselő által benyújtott írásbeli 

kérelem és bizonylat alapján, utólag engedélyezi, ha az a képviselő-testület képviseletében 

vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével 

összefüggésben keletkezett.  

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a képviselői tiszteletdíjak 

tekintetében 2014. október 12-től, bizottsági elnökök és tagok tekintetében 2014.  

november 19-től kell alkalmazni. 

Végegyháza, 2014. december 8. 

  

Varchó István sk.  Giliczó Pálné sk. 

polgármester  jegyző  

 

Kihirdetve:  

Végegyháza, 2014. december  9. 

 

 Giliczó Pálné 

 jegyző 


