Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (III. 01.) önkormányzati rendelete
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §
(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I.

fejezet

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

(1)
(2)

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre, az önkormányzati
bizottságok és a részönkormányzatok tagjaira, elnökeire.
Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.
A tiszteletdíj
2. §

(1) Az önkormányzati képviselőt, az állandó bizottságok és a részönkormányzatok tagjait
és elnökeit megbízatásuk megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.
A tiszteletdíj mértéke
3. §
(1) A tiszteletdíj mértéke Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény szerint megállapított illetményalap 1,5 szorzószám szerinti szorzata,
azaz 58.000.- Ft (alapdíj).
(2) Az önkormányzat állandó bizottságai és részönkormányzatai önkormányzati képviselő
tagjainak tiszteletdíja az alapdíj 45 %-ának mértékével növelt összeg.
(3) Több bizottsági vagy részönkormányzati tagság esetén is az alapdíjon felül maximum
az alapdíj 45 %-a a tiszteletdíj.
(4) Az önkormányzat állandó bizottságai és részönkormányzatai nem önkormányzati
képviselő tagjainak tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a. Több bizottsági és
részönkormányzati tagság esetén is maximum az alapdíj 45 %-a a tiszteletdíj.
(5) A bizottsági és a részönkormányzati elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj
50%-ának mértékével növelt összeg.
(6) Több bizottsági, részönkormányzati, elnöki tisztség, bizottsági, részönkormányzati
tagság esetén is – az alapdíjon felül maximum az alapdíj 50 %-ának mértékével növelt
összeg a tiszteletdíj.

Záró rendelkezések
4. §

(1)

Jelen rendelet 2014. március 1. napjával lép hatályba.

(2)
A rendelet hatályba lépésével Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselői tiszteletdíjakról szóló 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati
rendelete hatályát veszti.

Tömör István sk.
polgármester

Dr. Nánássy Elek sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. március 1. napján kihirdetésre
került.
Balatonkenese, 2014. március 1.
Dr. Nánássy Elek sk.
jegyző

