TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, a
tanácsnokot, valamint a bizottság nem képviselő tagját megválasztása időpontjától
megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.
2. §
(1) A tiszteletdíj mértéke:
a) a képviselő havi tiszteletdíja az állami költségvetésről szóló törvény által évente
megállapított illetményalap 2,2-szerese 85.030,-Ft (a továbbiakban: alapdíj),
b) a bizottság elnöke, valamint a tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj
50%-ával növelt összeg, 127.545,-Ft,
c) a képviselő bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 30%-ával növelt
összeg, 110.540,-Ft,
d) a bizottság nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja az alapdíj 45%-a, 38.265,-Ft.
(2) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek
kifizetéséről a jegyző Tapolca Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodája
útján gondoskodik.
(3) A bizottsági elnök, vagy tanácsnok e minőségében abban az esetben is csak egy
tiszteletdíjra jogosult, ha két, vagy több bizottságnak is tagja.
3. §
(1) Tapolca város polgármesterét, az alpolgármestereket és képviselőket megilleti
képviselői tevékenységük ellátása során felmerült – számlával igazolt – szükséges
költségeik megtérítése.
(2) A polgármester és az alpolgármesterek kérelmére – választásuk szerint – a
Képviselő-testület a költségtérítést átalányként is megállapíthatja, melynek
mértéke polgármester esetében illetménye 30 %-ának megfelelő, az
alpolgármesterek esetében tiszteletdíjuk 20 %-ának megfelelő összeg.
(3) A költségátalány megállapítására vonatkozóan a Ptv. 18. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljárni.

4. §
Az Önkormányzat természetbeni juttatásként biztosítja a
a) Képviselők Közlönyét:
minden Képviselőnek és a bizottságok nem képviselő tagjainak
b) az egészségpénztári hozzájárulást havonta nettó 2.000,- Ft értékben:
minden Képviselőnek.
5. §
(1) A Képviselő-testület a képviselő részére a testületi munkában való részvétel miatt
kiesett képviselői jövedelmet megtéríti.
(2) A térítésre vonatkozó egyedi igény kifizetéséről – a jegyző által kiállított igazolás
és azon alapuló munkáltatói kimutatás alapján – a polgármester dönt.
6. §
(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, illetve Tapolca Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodáján szóban, vagy írásban köteles jelzéssel élni
(2) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított
tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti,
illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.
(3) A (2) bekezdés szerinti tiszteletdíj-megvonásról bármely képviselő, bizottsági
elnök, vagy a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
7. §
(1) Ez a rendelet 2010. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
44/2004. (XI. 02.) Kt. rendelete.
Tapolca, 2010. október 28.
Császár László sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: 2010. október 29.
Dr. Imre László sk.
jegyző
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