Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2014.(X.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselık, a bizottsági elnökök és
a bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szécsény Város Önkormányzata
önkormányzati képviselőire, a bizottsági elnökökre és a bizottságok
tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az
alpolgármesterre
2. §
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja 38.650 Ft.
3. §
A bizottság elnökének a tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén
is – 58.000 Ft.
4. §
A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja 17.400 Ft.
5. §
A tiszteletdíjat minden negyedév 25. napjáig kell kifizetni.
6. §
A teljes tiszteletdíj kifizetésének feltétele, hogy a bizottsági elnökök, a
képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok, a tárgyévet megelőző félév
rendes és rendkívüli képviselő testületi üléseinek, bizottsági üléseinek
legalább a 60 %-án részt vegyenek. Amennyiben ennek a feltételnek nem
tesznek eleget, abban az esetben az e rendeletben meghatározott tiszteletdíj
mértéke 6 havi időtartamra 25 %-kal csökken, azzal a kitétellel, hogy 2014.
november 1-től kezdődően az önkormányzati választást követő év első félév
végéig mindenki jogosult a tiszteletdíjra.
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7. §
Az önkormányzati képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő,
az általa előlegezett saját nevére kiállított, számlával igazolt, szükséges
költségeit meg kell téríteni (például: önkormányzat képviseletében
konferencián, rendezvényen, tárgyaláson való részvétel). A költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
8. §
(1)
(2)

Ez a rendelet 2014. november 1-én lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítésének
megállapításáról szóló 15/2010.(X.27.) önkormányzati rendelet.

Szécsény, 2014. október 29.

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2014. október 30.

Dr. Bagó József
jegyző

Stayer László
polgármester

