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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (II.12.)
rendelete
a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők,
bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról
Kunhegyes
Város
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja, hatálya
(1) A rendelet célja, hogy az önkormányzati feladatok ellátása érdekében tevékenykedő
főállású polgármester részére béren kívüli juttatást, a társadalmi megbízatású
alpolgármester részére egyes meghatározott juttatást, önkormányzati képviselők, a
bizottságok elnökei és nem képviselő tagjai részére tiszteletdíjat állapítson meg.
(2) A rendelet hatálya Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete főállású
polgármesterére, társadalmi megbízatású alpolgármesterére, képviselőire, a bizottságok
elnökeire és tagjaira (képviselő és nem képviselő) terjed ki.
2. §
A polgármester és az alpolgármester juttatása
(1) A főállású polgármester cafetéria juttatásra jogosult.
(2) A főállású polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszege a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-ban
meghatározott illetményalap ötszöröse, azaz jelenleg bruttó 193. 250.- Ft.
(3) A társadalmi megbízatású alpolgármester egyes meghatározott juttatásra jogosult.
(4) A társadalmi megbízatású alpolgármester egyes meghatározott juttatásának havi összege
10.000.- Ft, mely teljes egészében folyósításra kerül, az adóterhek kifizetőt terhelik.
3. §
A képviselőtestület tagjainak juttatásai
(1) A képviselőket – megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – tiszteletdíj
illeti meg.
(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának maximális mértéke havonta: a Kttv. 132. §-a
szerint megállapított illetményalap és a 2,2 szorzószám szorzata. 2016. évben: 85.000 Ft.
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4. §
A bizottságok elnökei tiszteletdíja
A képviselőtestületi bizottságok elnökeinek tiszteletdíjának maximális mértéke havonta: a 2. §
(2) bekezdésében meghatározott képviselői tiszteletdíj 90 %-kal növelt összege. 2016. évben:
160.000 Ft.
5. §
A bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíja
A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az e
rendelet 2. § (2) bekezdésében a képviselőtestület tagjai részére meghatározott tiszteletdíj
(továbbiakban: alapdíj) 15 %-ának megfelelő összeg. 2016 . évben: 12.750 Ft.
6. §
Vegyes rendelkezések
(1)

A képviselők, bizottságok elnökei, nem képviselő bizottsági tagok egyéb pénzbeli
juttatásra nem jogosultak.

(2)

A képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, az
önkormányzat részére kiállított számlával igazolt szükséges költséget meg kell téríteni.

(3)
(4)

A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
A képviselő kötelessége és így a 2. § -ban meghatározott tiszteletdíj teljes összegű
kifizetésének feltétele, hogy a képviselő minden képviselő-testületi ülésen illetve amennyiben bizottság tagja - minden bizottsági ülésen részt vegyen, kivéve ha távolléte
igazolt. A fenti képviselői kötelezettségét megszegő képviselővel szemben a képviselő
testület az (5)-(7) bekezdés szerint járhat el.

(5) A képviselő-testületi ülésen és bizottsági ülésen a megjelenést a jelenléti ív és a
jegyzőkönyv igazolja.
(6) A képviselő-testületi ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást a
polgármester, a bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradás miatti tiszteletdíjmegvonást a bizottsági elnök havonta írásban kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
(7) A képviselő testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját
legfeljebb 25%-kal, legfeljebb 12 havi időtartamra csökkentheti, illetve természetbeni
juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkentés illetve megvonás újra megállapítható.
(8) A távolmaradás miatti tiszteletdíj-megvonást a tárgyhót követő kifizetéseknél kell
számításba venni.
(9) Indokoltnak kell tekinteni a távolmaradást különösen abban az esetben, ha a képviselő,
3/4

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

illetve a nem képviselő bizottsági tag az adott időpontban:
a) keresőképtelen beteg;
b) megbízás alapján a képviselő-testületet képviseli;
c) a bizottsági tag a bizottság feladatköre szerinti szakterületen megbízás alapján
képviseletet lát el;
d) egyéb, méltánylást érdemlő esetben.
(10) A távolmaradás indokoltságáról a képviselők esetében a polgármester, a nem képviselő
bizottsági tagok esetében a bizottság elnöke dönt.
(11) A tiszteletdíj és az egyéb juttatás összegét Kunhegyes Város Önkormányzata
költségvetéséből kell biztosítani.
(12) A tiszteletdíjat és az egyéb juttatást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya
számolja el és gondoskodik annak átutalásáról, illetve kifizetéséről az önkormányzat
pénztárából, minden hónapban a bérfizetésre kijelölt napon.
(13) A települési képviselőt természetbeni juttatásként térítésmentesen megilleti az
önkormányzat gondozásában megjelenő kiadvány egy példánya.
7. §
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a 2016. február 15. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a társadalmi megbízatású polgármester és
alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok
valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2014. (X.31.)
számú önkormányzati rendelete hatályát veszíti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kunhegyes, 2016. február 11.
Vincze László
alpolgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2014. (X.22.)
önkormányzati rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2016. február hó 12. napján.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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