20/2014. (10. 29.) Kgy. rendelet
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. §-ában és a 143. § (4)
bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati képviselő részére –
megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig – a rendes ülések időtartamára
tiszteletdíjat állapít meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított tiszteletdíj, a Közgyűlés döntése alapján legfeljebb
tizenkét havi időtartamra csökkenthető, vagy megvonható,
a) ha neki felróható okból a képviselő három, egymást követő alkalommal nem vesz
részt a bizottság munkájában,
b) az Mötv. 33. §-ában meghatározott esetben.
(3) A tiszteletdíj csökkentésére vagy megvonására, illetve a tiszteletdíj csökkentésének
mértékére, továbbá a tiszteletdíj csökkentésének, vagy megvonásának időtartamára a
Pénzügyi - Gazdasági Bizottság tesz javaslatot.
(4) Az önkormányzati képviselő 1. § (2) bekezdése szerinti ismételt kötelezettségszegése
esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.
2. §
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi 100.000,- Ft.
3. §
A Közgyűlés által megválasztott tanácsnok havi tiszteletdíja 90.000.- Ft, amely összeg a
képviselőt tanácsnokká megválasztásának időpontjától tanácsnoki megbízatása megszűnéséig
illeti meg.
4. §
(1) Az önkormányzati képviselőnek az Mötv. 35. § (3) bekezdése szerinti indokolt költségei
kifizethetőek.
(2) Az önkormányzati képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

5. §
Az önkormányzati képviselők évi 60.000,- Ft keretösszeg erejéig mobiltelefon előfizetésre
jogosultak. Az éves mobiltelefon előfizetés keretösszegéből legfeljebb évi 12.000,- Ft összeg
erejéig - erre irányuló igény esetén – mobilinternet használat is igényelhető.
6. §
(1) A tiszteletdíj kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége minden
hónapban, lehetőség szerint számlára történő utalással vagy postai úton legkésőbb a hónap 15.
napjáig köteles gondoskodni.
(2) Jelen rendelet alapján tiszteletdíjra jogosult személy írásban bármikor lemondhat –
részben vagy egészben- tiszteletdíjáról, illetőleg írásos kérelmére a számfejtett tiszteletdíjat
rendelkezése alapján az általa kért egyéb számlára kell átutalni.
7. §
A település széleskörű testvérvárosi kapcsolataira is tekintettel, a külföldi kiküldetés idő
tartamára az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők valutaellátmányáról szóló szabályzatban
foglaltak alapján állapítható meg napidíj.
8. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az Mötv-ben foglaltaknak
megfelelően kell alkalmazni.
(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők valutaellátmányáról szóló szabályzat
megtekinthető Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi
Csoportjánál
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 42/2006.(10.24.) Kgy. sz. rendelet.

