
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

9/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §

Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő) megválasztása időpontjától 
megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 

2. §

(1) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 18.400,- Ft. 

(2) A képviselő-testület a bizottsági tagoknak, a bizottság elnökének és a bizottság nem 
képviselő tagjainak tiszteletdíjat nem állapít meg. 

(3) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek kifizetéséről a 
jegyző az Önkormányzat költségvetésének terhére a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi Irodája útján gondoskodik.

3. §

(1) A Képviselő-testület a képviselő részére a testületi munkában való részvétel miatt kiesett 
képviselői jövedelmet megtéríti. 

(2) A térítésre vonatkozó egyedi igény kifizetéséről – a jegyző által kiállított igazolás és azon 
alapuló munkáltatói kimutatás alapján – a polgármester dönt.

4. §

(1) A testületi vagy bizottsági ülésen való akadályoztatás esetén a képviselő, vagy a bizottsági 
tag – az ok megjelölésével – a polgármesternél, a jegyzőnél, vagy a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodáján szóban, vagy írásban
köteles jelzéssel élni.

(2) A tiszteletdíj megvonására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szabályai 
irányadók.

(3) A (2) bekezdés szerinti tiszteletdíj-megvonásról bármely képviselő vagy a polgármester 
javaslatára a Képviselő-testület dönt. 



5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/1998. (XI. 24.) Kt. rendelete.  

Gyulakeszi, 2013. május 2.

Tóth József sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk. 
jegyző 

Kihirdetve: 2013. május 3.

Ughy Jenőné sk. 
                  jegyző


