MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat
30/2014. (X.28.) sz. rendelete
az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagok és a tanácsnok
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Mötv. 35. § (1) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének képviselőire, a
Képviselő-testület által megválasztott bizottsági elnökökre és tanácsnokokra, továbbá a
bizottságok képviselő és nem képviselő tagjaira.
2. §
(1)
A Képviselő-testület tagjait havonta 80.960.- Ft (Nyolcvanezer-kilencszázhatvan forint)
tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.
(2)
A Képviselő-testület bizottságainak képviselő tagjait - egy bizottsági tagság esetén - az
alapdíjon felül havonta 25.000.- Ft (Huszonötezer forint), több bizottsági tagság esetén 36.400.Ft (Harminchatezer-négyszáz forint) tiszteletdíj illeti meg.
(3)
A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon túlmenően havi 72.800.- Ft (Hetvenkettőezernyolcszáz forint).
(4)

A tanácsnok tiszteletdíja, az alapdíjon felül 70.000.- Ft (Hetvenezer forint).

(5)

A bizottságok nem képviselő tagjai havi tiszteletdíja 25.000.- Ft (Huszonötezer forint).
3. §

(1)
A Képviselő-testület a képviselőknek természetbeni juttatásként Vác város közigazgatási
területére összvonalas éves autóbusz bérletet biztosít.
(2)
A képviselők az (1) bekezdésben meghatározott bérlettípusra az igényt a naptári év elején
jelenthetik be. A választás a bérlettípusra naptári év közben nem változtatható meg.
(3)
A mandátum év közbeni megszűnése esetén a bérletet vissza kell vonni és az új
jogosultnak kell kiadni.

4. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a
jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Vác Város Önkormányzatának a képviselők,
bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásukról
szóló 6/2005. (II.25.) számú rendelete hatályát veszti.
Vác, 2014. október 27.
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INDOKOLÁS
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 143. § (4) bekezdés f.) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselőtestülete, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek
és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.
Az Mötv. 35. § (1) bekezdés szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a
bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára
magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

