TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, a tanácsnokot,
valamint a bizottság tagját megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj
illeti meg.

2. §
(1) A képviselő havi tiszteletdíja: bruttó 93.500 Ft.
(2) A bizottság elnökének, valamint a tanácsnoknak a havi tiszteletdíja: bruttó 215.000 Ft.
(3) A képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja: bruttó 150.000 Ft.
(4) A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja: bruttó 64.500 Ft.
(5) A tiszteletdíj csak egy jogcímen fizethető ki. A tiszteletdíjakat a tárgyhónapot követő hónap
10. napjáig kell kifizetni. A kifizetéséről a jegyző Tapolca Város Önkormányzata
költségvetésének terhére a Pénzügyi Iroda útján gondoskodik.
(6) A bizottsági elnök vagy tanácsnok e minőségében abban az esetben is csak egy tiszteletdíjra
jogosult, ha két vagy több bizottságnak is tagja.
3. §
(1) A képviselőnek az ülésen való részvétellel kapcsolatban keletkezett munkabér-kiesésének
megtérítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés g) pontja irányadó azzal, hogy a megtérítésre
vonatkozó egyedi igény kifizetéséről – a jegyző által kiállított igazolás és azon alapuló
munkáltatói kimutatás alapján – a polgármester dönt.
(2) A képviselő a képviselő-testület képviseletében vagy a polgármester megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő költsége megtérítésére a Mötv. 35. § (3) bekezdése irányadó azzal,
hogy a költség kifizetését a polgármesternél annak felmerülésétől számított öt munkanapon
belül kell kezdeményezni.

4. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott személy tiszteletdíjáról a polgármesterhez benyújtott, az 1.
melléklet szerinti írásbeli nyilatkozat alapján lemondhat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
kedvezményezett pontos adatait, valamint a lemondás időtartamát.

5. §
(1) A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2019.(VI.3) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 34/A. §-ában foglaltak
szerint a tiszteletdíj csökkenthető vagy megvonható. Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.
(2) Az ülésről való távollét nyilvántartása a jelenléti ív alapján történik. A jelenléti ívre a
távollét okát, engedélyezését (utólagos jóváhagyását) fel kell tüntetni.
6. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2014. (X.22.)
önkormányzati rendelet.

Tapolca, 2019. október 22.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Kihirdetve: 2019. október 24.

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző
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1. melléklet a 19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………önkormányzati képviselő/bizottsági tag
nyilatkozom, hogy ………. év …………………………………hónapra járó tiszteletdíjamról
lemondok.

A lemondásom eredményeképpen keletkező forrást az alábbiak szerint ajánlom fel:
Név:

……………………………………………….

Cím:

……………………………………………….

Adószám:

……………………………………………….

Képviselő neve:

………………………………………………..

Pénzintézet neve:

………………………………………………..

Bankszámlaszám:

………………………………………………..

részére
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Tapolca, 201... év ……………………….hó …. nap

……………………………………………
aláírás
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