Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében és 40.§
(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati
képviselő tagjának (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) és a Képviselő-testület bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) nem képviselő tagjának pénzbeli és természetbeni juttatásaira.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi bruttó 30.500,- Ft-ban (a
továbbiakban: alapdíj) állapítja meg.
(2) A bizottsági tagságot is betöltő önkormányzati képviselő az alapdíjon felül havi 14.500,- Ft összegű, a
nem önkormányzati képviselő bizottsági tag összesen havi 14.500,- Ft összegű tiszteletdíjra jogosult.
(3) A bizottság elnöke az alapdíjon felül havonta bruttó 15.400,- Ft tiszteletdíjban részesül.
(4) Az önkormányzati képviselőt a (2)-(3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj – több tisztség, bizottsági
tagság- esetén is csak egy címen illeti meg.
(5) Az ideiglenes bizottsági tisztségért, tagságért tiszteletdíj nem jár.
(6) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a bizottság tagja részére
természetbeni juttatást nem állapít meg.
3. § (1) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő, vagy bizottsági tag
megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.
(2) A polgármester tájékoztatást ad az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségszegésről, annak
bekövetkeztét követő rendes testületi ülésen.
4.§ A tiszteletdíjból a hatályos jogszabályokban meghatározott, a bevételt szerzőt terhelő adó és járulék
levonását követően megállapított összeg kerül kifizetésre a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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