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KEPVISELO-TESTULETENEK
19l20I4. (X. 27 .) önkormiányzati rendelete

az örlkormányzati

kepvis elők

ti

sáeletdíj áró1

Zánka Község Önkormányzata Képviseló{esttilete a Magyarors zág helyt önkormányzatairól
szőló 2071. évi CLXXXIX. 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjén, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébenbiztosított feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatáIya Zérka Község Önkormányzata Képviselő-tesületének, valamint
állandó bizottságainak tagjaira terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármestene és az alpolgármesterre.
(3) A képviselő, bizottsági tag e minőségében megbízatása keletkezése napjától anrrak
megszűnéséig, e rendelet szerint jogosult tiszteletdíjra.
2. § (1) A képviseló tiszteletdíja 40.000.-Ft/ftr,fió.
(2) Az állandő bizottság elnökének tiszteletdíja 60.000.-Ft/főlhó.
(3) A bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 50.000.-Ft/fi'lhó,
(4) A bizottság külső tagjának tiszteletdíja 30.000.-Ft/ffi/hó.
(5) A képviselő jogosult e tisztségéből adódóan keletkező, szétnlával igazolt költségének
megtédtésére.
(6)
tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséról a jegyző
bankszámlára történő utaiással gondoskodik.

A

3, § A képviselő, bizottsági tag tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

4, § (1) Amennyiben a képviselő 3 egymást követó testületi ülésen önhibájából nem vesz
részt, és távolmaradásának okát a következő testiileti ülésig nem igazolja, a képviselói
tiszteletdíj tőle teljes mértékbenmegvonható.
(2) A képviselői tiszteletdíj megvonásáról a soron következő ülésen a Képviselő{estiilet
egyszerő szótöbbséggel hoz döntést.
(3) Igazolt távollétnek minősül, ha a képviselő több napon át igazolt betegsége, munkahelyi
elfoglaltsága vagy hivatalos kiktildetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

Ez a rendelet 2014. október 28. napján lép hatályba.
A rendelet rendelkezéseit a 2014. október 12. napján mandátumot szerzett képviselőkre, és
az azt köyetőefi e válasáási ciklusban mandátumot szerző őttkormányzati képviselőlre,
valamint a megválasztott bizottsági tagokra kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a 12l20Cj6. (xI. 20.) önkormányzati rendelet.
3. § (1)
(2)
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