Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014.(XII.3.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottsága tagjának
tiszteletdíjáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 43. § (3)
bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőre, a képviselő-testület bizottsága
tagjára (továbbiakban együtt: képviselő).
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, az alpolgármesterre.
2. § (1) A képviselőt, megválasztása időpontjától, megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti
meg.
(2) A tiszteletdíj havi mértéke:
a) a képviselő tiszteletdíja: 30.000,- Ft,
b) a képviselő a képviselő-testület bizottsága tagjának tiszteletdíja: 10.000,- Ft,
c) amennyiben a képviselő, a képviselő-testület bizottságának elnöke is, az a) - b) pontban
meghatározott összegen felül: 5.000,- Ft,
3. § (1) A képviselő, illetve a tiszteletdíjról szabadon rendelkezhet, arról lemondhat.
(2) A lemondás történhet a tiszteletdíj folyósításának meghatározott időtartamára vagy a
tiszteletdíj meghatározott hányadára is.
(3) A tiszteletdíj vagy annak a jogosult nyilatkozata szerinti hányadának felajánlásáról írásos
nyilatkozatot kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a felajánlott tiszteletdíj arányának
megjelölését, a kedvezményezett alapítvány, intézmény, egyesület vagy közösség
megnevezését, számlaszámát valamint azt, hogy a rendelkezés meghatározott időtartamra
vagy a visszavonásig érvényes.
(4) A (3) bekezdés szerinti rendelkezés nem történhet arra az időszakra, amely időszakra a
képviselő tiszteletdíjra nem, vagy amelyre még nem jogosult.
(5) A jegyző a polgármesteri hivatal útján intézkedik a képviselő által felajánlott és a
járulékokkal csökkentett tiszteletdíjnak a kedvezményezett részére történő kifizetéséről,
melyet átutalással kell teljesíteni.
(6) A lemondásról, felajánlásról szóló rendelkezést a képviselő, a képviselő-testület bizottsága
ülésén szóban - az írásos nyilatkozat egyidejű csatolása mellett - vagy a polgármesterhez
eljuttatott nyilatkozatával teljesítheti
4. § (1) A tiszteletdíj elszámolásáról és a tárgy hónapot követő hó 10. napjáig történő
kifizetéséről a jegyző a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.
(2) A tiszteletdíjat a képviselő lakossági folyószámlájára történő utalással kell folyósítani.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak azért nem teljesíthetőek, mert a képviselő, a
lakossági folyószámlája számát nem adta meg, - eltérő rendelkezés hiányában - a

tiszteletdíjat, az érintett lakcímnyilvántartás szerinti állandó lakcímre történő utalással kell
folyósítani.
(4) Amennyiben a képviselő részére a tiszteletdíj számfejtése, folyósítása azért nem
biztosítható, mert igazolt felhívás ellenére sem adta meg a számfejtéshez szükséges adatokat,
a tiszteletdíjra nem jogosult, mindaddig, amíg adatközlési kötelezettségének nem tesz eleget.
(5) A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a pénzügyi bizottság ellenőrzi.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet.
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