BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2015. (II. 27.) számú
rendelete
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A képviselő-testület a települési önkormányzat képviselő tagjai részére megválasztásuk
időpontjától megbízatásuk megszűnéséig havi tiszteletdíjat állapít meg, melynek összege
bruttó 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint.
(2) A Képviselő-testület a bizottság nem képviselő tagjai részére munkaterv szerinti
ülésenként bruttó 5000,- Ft, azaz ötezer forint tiszteletdíjat állapít meg.
(3) Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok (1) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíja minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül, melyről a Közös Önkormányzati
Hivatal gondoskodik. A kifizetés alapja az ülésekről készült jelenléti ív, illetve a távolmaradás
okát tartalmazó igazolás.
2. §
(1) Az önkormányzati képviselő-testületi tag tiszteletdíjának 50 %-át meg lehet vonni, ha a
települési képviselő a képviselő-testület ülésén önhibájából, igazolatlanul nem vesz részt.
(2) A képviselő az ülésről való távolmaradását és annak okát legkésőbb az ülés napján 12
óráig a polgármesternek – bizottsági ülés esetén a bizottság elnökének – szóban vagy írásban
köteles bejelenteni.
3. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjából az önkormányzati képviselő az
önkormányzat közösségi feladatai ellátására közérdekű kötelezettséget vállalhat, mely esetben
a közérdekű kötelezettségvállalással csökkentett összeget kell tiszteletdíjként a képviselőnek
elszámolni.
(2) Az önkormányzati képviselő a közérdekű kötelezettségvállalásról írásban köteles
nyilatkozni, melyben meg kell határozni a felajánlás célját és összegét.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás pénzügyi lebonyolítását a Közös
Önkormányzati Hivatal végzi el.
4. §
(1) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából
végzett tevékenységeivel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt szükséges költségét
meg kell téríteni.
(2) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

5. §
(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 11/2010. (X. 15.) önkormányzati rendelet.

