Lébény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok nem képviselő
tagjainak tiszteletdíjáról
Lébény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja
1. §
(1) Lébény Város Önkormányzata képviselőjét (a továbbiakban: képviselő) és a
bizottság tagját e rendeletben foglaltak szerint tiszteletdíj illeti meg.
(2) A képviselő tiszteletdíja havi nettó 40.000,- Ft (a továbbiakban: alapdíj).
2. §
(1) Ha a képviselő bizottságnak tagja, az 1. § (2) bekezdésében foglalt alapdíjon felül az
alapdíj 25 %-ára is jogosult.
(2) A képviselőt az alapdíjon felül tiszteletdíj csak egy bizottsági tagság után illeti meg.
(3) A polgármester és az alpolgármester képviselői tiszteletdíjra nem jogosult.
3. §
A bizottság nem képviselő tagjának a havi tiszteletdíja az alapdíj 25 %-a.
3/A. §1
(1) A képviselő és a bizottság tagja tiszteletdíjáról írásban lemondhat.
(2) A lemondó nyilatkozatot a polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A lemondó nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a lemondás mely időszakra járó tiszteletdíjra vonatkozik,
b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra
kerüljön felhasználásra.
(4) Amennyiben a felhasználás célja az írásbeli nyilatkozatban nem kerül
meghatározásra, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a felhasználásról későbbi
időpontban nyilatkozik a képviselő, illetve a bizottsági tag.
4. §
A tiszteletdíjak kifizetéséről havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a Közös
Önkormányzati Hivatal a jogosult által megjelölt számlára utalással gondoskodik.
Záró rendelkezések
5. §

1

Beiktatta a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2015. február 28-tól.

(1) A jelen rendeletben biztosított tiszteletdíj a képviselő és az önkormányzati bizottság
nem képviselő tagja megbízatásának időtartamára jár, azt követően megszűnik.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014.
október 12. napjától kell alkalmazni.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Tóth Tünde
jegyző

Kihirdetve:
Lébény, 2014. november 18.
dr. Tóth Tünde
jegyző

