
Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11/2010.(X.19.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

 
 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § 
 

(1) E rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira  
terjed ki. 
(2) E rendelet 2. § (3) bekezdése a polgármesterre és az alpolgármesterre is kiterjed. 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzati képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatásának 
megszűnéséig tiszteletdíj és természetbeni juttatás illeti meg. 
(2)  A tiszteletdíj (alapdíj) összege 40.000,-Ft, mely tiszteletdíj havonta esedékes.  
(3) Az önkormányzati képviselő természetbeni juttatásként  a testületi ülések napján 
térítésmentes étkezés igénybevételére jogosult.  
(4) Az önkormányzati képviselő bizottság elnökeként és bizottság tagjaként végzett 
munkájáért tiszteletdíjban nem részesül. 
(5) A képviselő képviselői tevékenységével összefüggő javadalma utáni járulékfizetésre a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló törvény rendelkezései az irányadók. 
(6) A képviselő képviselői tevékenységével összefüggő javadalma utáni személyi 
jövedelemadó-fizetésre a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 
 

3. § 
 

(1) A képviselői kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját 25 %-ak 
csökkenteni kell 3 havi időtartamra. Ismételt kötelesség szegés esetén a tiszteletdíj csökkentés 
újra megállapítható. 
(2) A tiszteletdíj csökkentésére vonatkozó javaslatot bármely képviselő előterjesztheti. A 
javaslatot az Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg és véleményével együtt a képviselő-testület 
soron következő ülése elé terjeszti. 
 
 
 
 
 
 

4. § 



 
A képviselőt az e rendelet  2. § (2) bekezdése alapján megillető tiszteletdíjának  kifizetése 
készpénzben történik, a képviselő-testület ülésének napján vagy az ülést követő 10 
munkanapon belül. 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 3-tól  
kell alkalmazni.  
(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 14/2006. (X.30.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Bekecs, 2010. október 18. 
 
 
 
 
Béki József         Bodnár Jánosné 
polgármester         jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. október 19.                                     Bodnár Jánosné                              
                                                                                                                              jegyző 
 
 


