
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010.(X.20.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselık tiszteletdíjának 

mértékérıl, a természetbeni juttatásokról 
 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak 
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet 
alkotja. 

 
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselıkre. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya tisztségviselıkre (polgármester, alpolgármester), akiknek 
járandóságairól a képviselı-testület határozatban dönt. 

 
 

2. § 
Tiszteletdíj 

 
(1) A települési képviselı munkájáért 17.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult havonta. 
(2) A települési képviselı munkájához – az ingyenes belsı kommunikáció érdekében – az 
önkormányzattól mobiltelefon elıfizetést igényelhet. Az alapdíjon felül keletkezett forgalmi 
díj, valamint mobiltelefon készülék vásárlásának költsége a képviselıt terheli. 
(3) A képviselı egyéb juttatásra nem jogosult. Az 1994. évi LXIV. törvény 18. §-a szerinti 
költségek megtérítése részükre – a végrehajtásáról történı beszámolást követıen – akkor 
teljesíthetı, ha a költség a képviselı-testülettıl vagy a polgármestertıl kapott eseti megbízás 
teljesítése során merül fel. 
 (4) A tiszteletdíj minden negyedévet követı hónap 10. napjáig esedékes, kifizetésérıl a 
jegyzı gondoskodik. 

 
 

3. § 
Természetbeni juttatás 

 
(1) Az önkormányzat a képviselı számára évi 25.000,- Ft természetbeni juttatást biztosít, 
melyet a képviselıi tevékenységet segítı közlöny, kiadvány, szakfolyóirat elıfizetésére lehet 
felhasználni. 
(2) A kiadványok megrendelésérıl és kifizetésérıl az önkormányzati képviselı gondoskodik. 
Az elıfizetésrıl az önkormányzat nevére és címére kiállított számla tárgyév december hó 10. 
napjáig nyújtható be a gazdálkodási csoportnak. Csak a számlával igazolt költség fizethetı ki 
legfeljebb a természetbeni juttatás mértékéig. 
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4. § 
 

(1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy nem vesz részt az ülésen, igazolatlan 
hiányzásonként kéthavi tiszteletdíjának 25 %-a levonásra kerül a megállapított tiszteletdíjból. 
Ismételt kötelezettségszegés esetén a megvonás újra ismétlıdik, ami évenként maximum 12 
havi tiszteletdíj 25 %-os csökkentését vonhatja maga után. 
(2) Nem csökkenthetı a tiszteletdíja annak a képviselınek, aki akadályoztatását az ülésre 
szóló meghívó kézhezvételekor bejelentette. 

 
 

5. § 
 
(1) A rendelet 2010. október 25-én lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. október 4-tıl kell 
alkalmazni.  
(2) A hatályba lépéssel egyidejőleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-
testületének 21/2006. (XII.30.) és a 20/2007. (XII.21.) rendeleti hatályukat veszítik. 

 
 

 
 
 
 
  Tuba Erik                                                  Dr. Gál László 
polgármester                                                          jegyzı 
  
 
 
Záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetése 2010. október 20-án megtörtént. 

Rábakecöl, 2010. október 20. 

 

                              Dr. Gál László 
                                       jegyzı 
 
 


