Erdőkertes Község Önkormányzatának
3/2019. (III. 01.), 3/2017. (II. 9.), 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított
12/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
egységes szerkezetben

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4)
bekezdés f. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv 35. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzati képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig
tiszteletdíj illeti meg.
(2) A tiszteletdíj összegszerűen kerül megállapításra.
2. §1
(1)2 Az önkormányzati képviselőt és – az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban
létrehozott – bizottság valamennyi tagját megválasztásuknak időpontjától megbízatása
megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.
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(2) Az önkormányzati képviselőt havi bruttó 98.304.- Ft, azaz Kilencvennyolcezerháromszáznégy forint tiszteletdíj illeti meg.
(3) Amennyiben a Képviselő-testület tagja az éves testületi munkaterv szerinti és az SZMSZ-ben
foglaltaknak megfelelő módon kiküldött meghívóval összehívott testületi üléseken 3 alkalommal
nem vett részt, a negyedik hiányzás után az adott hónapban a képviselői tiszteletdíj felére
jogosult.
(4) A polgármester a testületi ülés jelenléti íve alapján állapítja meg a hiányzás tényét.
(5)4 Azt az önkormányzati képviselőt, aki önkormányzati bizottság elnöke, magasabb összegű
tiszteletdíj bruttó 106.168.- Ft, azaz Egyszázhatezer-egyszázhatvannyolc forint illeti meg.
(6)5 6 Az önkormányzati bizottság valamennyi tagját havi 24.938.- Ft, azaz Huszonnégyezerkilencszázharmincnyolc forint tiszteletdíj illeti meg.
(7) Amennyiben a bizottság tagja az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelő módon kiküldött
meghívóval összehívott éves munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági
üléseken 2 alkalommal nem vett részt, a harmadik hiányzás után az adott hónapban a bizottsági
munka utáni tiszteletdíjra nem jogosult.
(8) A bizottság elnöke a bizottsági ülés jelenléti íve alapján állapítja meg a hiányzás tényét.”
3. §
(1) A képviselő nyilatkozhat arról, hogy az adott időszakban részére járó tiszteletdíjat nem veszi
fel, vagy kinek a javára kéri átutalni.
(2) Amennyiben a települési képviselő tiszteletdíját nem veszi fel, és az összeg rendeltetéséről a
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tárgyév végéig nem nyilatkozik, úgy az összeg Erdőkertes Önkormányzatát illeti meg.
4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével a 2/2004. (01. 29.) sz.
ÖK rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Erdőkertes, 2014. október 27.
Dr. Pásztor László sk.
polgármester
Záradék:
A rendelet 2014. október 28-án került kihirdetésre.
Erdőkertes, 2014. október 28.
Záradék!
Egységes szerkezetben 2015. május 8-án kihirdetve.
Erdőkertes, 2015. május 8.
Záradék!
Egységes szerkezetben 2017. február 9-én kihirdetve.
Erdőkertes, 2017. február 9.

Vargáné Rajna Ágnes sk.
címzetes főjegyző
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Vargáné Rajna Ágnes sk.
címzetes főjegyző
Záradék!
Egységes szerkezetben 2019. március 11-én kihirdetve.
Erdőkertes, 2019. március 11.
Fehér Ágota
jegyző

