
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő –testületének 
   5/2009. (III.11.)  

r e n d e l e t e  
a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak és elnökeinek tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 

szóló többször módosított 22/2006. (X. 24.) számú rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 20.§(2) bekezdése és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. tv. 17. § alapján a helyi önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló többször módosított 22/2006. (X. 24.) számú rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: 

 
1.§ 

 A Képviselő-testület a Pttv. 15.§ (1) bekezdésére tekintettel a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját 
 havonta 70.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

2.§ 
 Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül annak 25%-ával emelkedik. 

 
3.§  

Ha a képviselő bizottság elnöke, tiszteletdíja az alapdíjon felül annak 50 %-ával emelkedik. 
 

4.§  
A képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével 
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költséget meg kell téríteni. A képviselői 
költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 
5.§  

(1) A tárgyhavi tiszteletdíja 25%-kal mérséklődik egy havi időtartamra azon képviselőknek, bizottsági 
tagnak, aki az adott hónapban, az alábbiakban megjelölt kötelezettségszegést követ el. Ezen rendelet 
alkalmazásában kötelezettségszegésnek minősül a munkaterv szerinti képviselő-testületi vagy 
bizottsági ülésekről való igazolatlan távolmaradás. 

(2)  A távolmaradás okát az érintett legkésőbb a bizottsági ülés megkezdéséig a bizottság elnökének, a 
testületi ülés megkezdéséig a polgármesternek írásban, telefax vagy email üzenet, előre nem látható 
rendkívüli esetben telefon útján jelezheti, aki ez alapján a jelzés megtörténtét és az igazolatlanul 
távolmaradók névsorát jegyzőkönyvbe diktálja. A hiányzó a telefonon történő jelzést követő 24 órán 
belül az írásban, telefax vagy email útján történő jelzést – megfelelő indoklással ellátva – köteles 
pótolni. Amennyiben a távolmaradás előzetes jelzése nem történik meg, úgy a távolmaradás utólagos 
igazolása orvosi igazolással történhet.  

(3) A tiszteletdíj elszámolásáról a tárgyhót követő hónapban történő kifizetéséről a jegyző gondoskodik. 
A kifizetés alapja az ülésekről készült jelenléti ív, illetve a távolmaradás okát tartalmazó igazolás. 

 
6.§.  

 (1) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja a képviselői alapdíj 25%-a. 
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az 5.§-ban foglaltak szerint kell eljárni. 
 

7. § 
 (1)  Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 22/2006. (X. 24.)  számú rendelet 
 és az azt módosító 18/2008. (IX. 15.) és a 3/2009. (II. 11.) rendelet. 
 
Vámospércs, 2009. március 11. 
 

Ménes Andrea    Dr. Bora Bernadett 
             polgármester        jegyző 

 
 E rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Vámospércs, 2009. március 16.                                      Dr. Bora Bernadett 


