Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

17/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi képviselők, a képviselő-testületi bizottsági tagok, és a tanácsnok tiszteletdíjáról
(egységes szerkezetben a 18/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelettel)

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok, és a tanácsnok tiszteletdíjáról
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában
biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre (a továbbiakban: képviselő),
a bizottságok elnökeire és tagjaira és a tanácsnokra.

(2)

Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

(3)

A polgármester, alpolgármester díjazásáról és költségtérítéséről a képviselő-testület
határozatban dönt.
2. §

(1)

A képviselő e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért bruttó 68.889.-Ft összegű
tiszteletdíjra jogosult. (alapdíj)

(2)

A bizottságok elnökeit tiszteletdíjként – az alapdíjon felül – annak 100 %-a, bruttó
68.889.-Ft illeti meg.

(3)1

A képviselőket a bizottsági tagságukért az (1)-(2) bekezdésben foglaltak mellett az
alapdíj 50%-a, azaz bruttó 34.445.-Ft illeti meg.

(4)

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja az alapdíj 50 %-ának megfelelő,
bruttó 34.445.-Ft összegű tiszteletdíjban részesül.

(5)

A képviselő-testület tanácsnokát a bizottsági elnökök díjának 75%-a, bruttó 51.667.-Ft
illeti meg.
3. §

(1)

A képviselő, a bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjra a
megválasztásától megbízatása megszűnéséig jogosult.

(2)

A képviselőt, a bizottság elnökét és tagját, valamint a tanácsnokot abban a hónapban is
megilleti a tiszteletdíj 100 %-a, amennyiben munkaterv szerint nem volt tervezve ülés.
4. §

1

módosította a 18/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelet

(1)

A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő
kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

(2)

A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság évente
ellenőrzi.
5. §
Záró rendelkezés

(1)

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet,
illetve a 7/2015. (II. 27.) és a 2/2017. (I. 20.) módosító rendeletek.

Polgár, 2019. október 24.

Tóth József
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dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző

