
 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2019. (XI.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 

 

 

Vaskút Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2015. (XI. 2.) önkormányzati 

rendelet 16.§ (1) b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Vaskút 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és 

Egészségügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselőnek és a nem képviselő 

bizottsági tagnak tiszteletdíjat állapít meg.  

 

Tiszteletdíj 

 

2.§ 

(1) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 60.000,- Ft.  

(2) A nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja bruttó 20.000,- Ft.  

 

3.§ 

(1) A képviselő és a nem képviselő bizottsági tag a tiszteletdíjáról írásban, a költségvetési év 

során bármikor, az adott költségvetési évre vonatkozóan lemondhat.  

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a polgármesterhez kell 

benyújtani.  

(3) A képviselő és a nem képviselő bizottsági tag az általa lemondott összeg felett nem 

jogosult rendelkezni, annak felhasználási célját nem nevezheti meg.” 

 

4.§ 

(1) A képviselő, a képviselő bizottsági tag és a nem képviselő bizottsági tag az adott havi 

tiszteletdíjára az adott hónapban megtartott Képviselő-testületi üléseken és bizottsági 

üléseken történt részvételének arányában jogosult.  

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései a Képviselő-testület rendes ülése, a bizottság rendes ülése 

és a közmeghallgatás esetén alkalmazandók. 

 

5.§ 

(1) A testületi üléseken való jelenlét igazolására a jelenléti ív szolgál. 

(2) Képviselő-testület ülése esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, 

írásban vagy szóban kell a polgármesternek bejelenteni.  

(3) Bizottsági ülés esetén a távollétet az ülés megkezdéséig, az indok megjelölésével, írásban 

kell bejelenteni a bizottság elnökénél, aki jogosult a távollét igazolására. A bizottsági elnök 

távollétét a polgármester igazolja. 

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben a távollét a (2) – (3) bekezdéstől eltérően, 

utólagosan is igazolható. 

(5) Vita esetén a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 

 

 



 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6.§ 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. 

december 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

Vaskút, 2019. november 7. 

 

 

 

                                                                          

Alszegi Zoltán               Dr. Élő Ferenc 

   polgármester                      jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2019. november 12. napján került kihirdetésre. 

 

 

Dr. Élő Ferenc 

        jegyző 
 


