BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2014.(XII.23.) önkormányzati r e n d e l e t e
a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján
a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. A tiszteletdíj és mértéke
1. §
A Képviselő-testület tagjai és állandó bizottságának tagjai részére tiszteletdíjat állapít meg.
2. §
(1)

1A

Képviselő-testület tagjának havi bruttó tiszteletdíja (alapdíja) 90.000.- Ft.

(2) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül a mindenkori alapdíj 75 %-a. Több bizottság
elnöki tisztség, vagy bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg a tiszteletdíj összege a
mindenkori alapdíj 90 %-át.
(3) A bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíjon felül a mindenkori alapdíj 35 %-a, több
bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg a tiszteletdíj összege a mindenkori alapdíj 45 %-át.
(4) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja a mindenkori alapdíj 35 %-a.
(5)

2A

Képviselő-testület tanácsnokának havi bruttó tiszteletdíja az alapdíj 50 %-a.
3. §

A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett tevékenységével
összefüggő, az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A kifizetést
a polgármester engedélyezi.
2. Természetbeni juttatás
4. § 3
A képviselőt természetbeni juttatásként egy országos terjesztésű napilap, vagy egy Nógrád megyében
megjelenő megyei napilap illeti meg.
3. A tiszteletdíj kifizetése és a természetbeni juttatásban részesítés módja
5. §
(1) A tiszteletdíj kifizetését a polgármester engedélyezi. Az ezzel kapcsolatos előkészítő feladatokról,
a tiszteletdíj tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig történő átutalásáról a jegyző gondoskodik.
(2) A 6. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tiszteletdíj levonását a következő hónapban, a tagot megillető
utalásnál kell érvényesíteni.
Módosította a 35/2016 (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.
Módosította a 4/2020.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. február hó 01. napjától.
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Módosította a 33/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november 11. napjától.
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4. A tiszteletdíj csökkentése illetve megvonása
6. §
(1) A kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíjának folyósítása - az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzata szerinti módon – szünetel, a képviselő-testületi, illetve bizottsági
ülésekről való távolmaradás esetén.
(2) A hiányzáson túli egyéb kötelezettség szegés esetén a tiszteletdíj csökkentése vagy megvonása –
mérlegelés alapján – legfeljebb 12 havi időtartamra szólhat.
(3) Az ülésekről történő távolmaradás igazolásával és a hiányzáson túli egyéb kötelezettségszegés
miatti tiszteletdíj csökkentéssel vagy megvonással kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át.
7. §
(1) Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha a képviselő és a bizottsági elnök távolmaradását a
polgármesternek, a bizottság képviselő tagja az elnöknek az ülést megelőzően írásban nem jelenti
be. Az írásos bejelentést a testületi, illetve a bizottsági ülésről való távolmaradásról – annak
jellegét is feltüntetve – az Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályon kell leadni,
amelyről az osztály nyilvántartást vezet.
(2) Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan akadályba
ütközött és a képviselő a távolmaradás okát az elmulasztott ülés napjától számított 3 munkanapon
belül írásban igazolja.
(3) Amennyiben a mulasztás később jutott tudomására vagy az akadály később szűnt meg, a (2)
bekezdésben meghatározott határidő a tudomásra jutástól, illetve az akadály megszűnésétől
kezdődik. Az elmulasztott ülés napjától számított 15 napon túl igazolást nem lehet előterjeszteni.
(4) A képviselő-testületi, illetve a bizottsági ülésről való távolmaradás esetén a polgármester az
elmulasztott ülés napjától számított 30 napon belül dönt az igazolás elfogadásáról vagy
elutasításáról. A döntésről az érintettet írásban tájékoztatja, amely ellen jogorvoslatnak helye
nincs.
(5) Az egyéb kötelezettségszegés miatti tiszteletdíj csökkenést vagy megvonást a polgármester
indokolt határozattal állapítja meg, amely ellen az érintett képviselő a képviselő-testülethez
fordulhat jogorvoslattal.
5. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a települési képviselők és a
bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 40/2006.(XI.30.) önkormányzati rendelet
valamint az azt módosító 33/2010 (X.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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