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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete 

a polgármester, az alpolgármester, a  helyi önkormányzati képviselők és a Pénzügyi 

Bizottság tagjainak tiszteletdíjáról 

 

 

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (Mötv.) 35. §, 71. § és 80. §-ában adott felhatalmazás alapján a polgármester, 

az alpolgármester, a helyi önkormányzati képviselők és a pénzügyi bizottság tagjainak 

tiszteletdíjáról a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester részére az Mötv. 71. §-a 

és a a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésének 

figyelembevételével az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:  

bruttó 224.300 Ft/hó. 

(2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester részére az Mötv. 71. § 

(6) bekezdése alapján az alábbi költségtérítést állapítja meg:  

bruttó 33.600 Ft/hó. 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester részére az Mötv. 80. §-

a és a Kttv. 131. § (1) bekezdésének figyelembevételével az alábbi tiszteletdíjat 

állapítja meg:  

bruttó 179.400 Ft/hó. 

(2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester részére az Mötv. 80. § 

(3) bekezdése alapján az alábbi költségtérítést állapítja meg:  

bruttó 26.900 Ft/hó. 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület a képviselő-testület tagjai és a pénzügyi bizottság külsős tagjai 

számára az Mötv. 35. § (2) bekezdésére figyelemmel az alábbi tiszteletdíjat állapítja 

meg:  

bruttó 20.000 Ft/hó. 

(2) A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság képviselő-testületi tagjai számára az 

Mötv. 35. § (2) bekezdésére figyelemmel az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:  

bruttó 30.000 Ft/hó. 
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(3) A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság elnöke számára az Mötv. 35. § (2) 

bekezdésére figyelemmel az alábbi tiszteletdíjat állapítja meg:  

bruttó 75.000 Ft/hó. 

4. § 

 

(1) A tiszteletdíjat negyedévenként, a negyedévet követő hónap 5. napjáig folyószámlára 

utalja a Petőfibányai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja. 

 

5. § 

 

(1) A rendelet 2014. október 28-án lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők 

és az alpolgármester tiszteletdíjának mértékéről, valamint a költségtérítésekről szóló 

25/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                                          Dr. Gyirán Viktor sk. 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

 

Záradék: 
A rendeletet 2014.10.28. napján kihirdettem. 
Dr. Gyirán Viktor 
jegyző 

 


