Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011.(VIII.05.) sz. RENDELETE
a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Rákócziújfalu Község Önkormányzata a magyarköztársaság alkotmányáról szóló
1949. évi XX. tv. 44/A. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában valamint a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása
alapján az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és
jutalmazásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, az állandó bizottságok
elnökeire és tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester),
akiknek járandóságairól a képviselő-testület határozatban dönt.
2. §
(1) Az alpolgármester részére a képviselő-testület által megállapított alpolgármesteri
tiszteletdíjon felül képviselői tiszteletdíj nem illeti meg.
(2) Az önkormányzat által létrehozott bizottságok tagjait, elnökeit az e rendeletben
foglaltak szerint többletmunkájukért tiszteletdíj illeti meg:
(3) A képviselő bruttó tiszteletdíja
23.000.- Ft/hó
(4) A képviselő bizottsági tagok bruttó tiszteletdíja
8.000.- Ft/hó
(5) A bizottságok elnökeinek bruttó tiszteletdíja
9.000.- Ft/hó
(6) A nem képviselő bizottsági tagok bruttó tiszteletdíja
8.000.- Ft/hó
(7) A képviselőket a (4) és (5) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj az (3)
bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül illeti meg.
(8) A bizottság tagja – több bizottsági tagsága, vagy elnöki tisztsége esetén is - csak
egyszer jogosult a bizottsági, az elnöki tiszteletdíj felvételére.
(9) A képviselő-testület a bizottsági tagok, valamint a képviselők számára évente egy
alkalommal jutalmat állapíthat meg, melynek összege maximum 30.000.- Ft. A
jutalom megállapítására ezen rendelkezés keretei között – utólagos beszámolás
mellett – a polgármester is jogosult.
3. §
(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetésének
napja: 2011. augusztus 5.
(2) E rendelet hatálybalépésével a települési képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 14/2011.(VIII.01.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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