Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2007. (III. 23.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 20. §. (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők és a bizottságok
tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.
I. fejezet
A tiszteletdíj
1. §1 A helyi képviselő, a képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnökei és tagjai,
valamint a képviselő-testület által megválasztott tanácsnok részére megválasztásuk időpontjától
megbízatásuk megszűnéséig tiszteltdíjat állapít meg.
2. §2 (1) A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíj) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap 2,2–szeresének (szorzó)
megfelelő összeg.
(2) A bizottság elnökének és a tanácsnoknak havi tiszteletdíja: az alapdíj és az alapdíj 40 %-a.
(3) A nem helyi képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja: az alapdíj 36 %-a.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak szerint kiszámított tiszteletdíjakat a kerekítés szabályai
szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.
3. § (1) A tiszteletdíj minden hónapban a munkaterv szerinti testületi ülés napján kerül
kifizetésre.
4. § (1) A helyi képviselők tiszteletdíjának jogosultságát a polgármester, a bizottsági tagok
tiszteletdíjának jogosultságát az érintett bizottság elnöke igazolja legkésőbb a kifizetést megelőző
munkanapon.
5. § A helyi képviselőt és a bizottságok nem képviselő tagjait jelen rendeletben megállapított
tiszteletdíj az ülésszakok szünetében is megilleti.
6. § (1) Nem jogosult a tiszteletdíjra a helyi képviselő, a bizottság nem képviselő tagja, ha
feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van.
(2) Csökkenthető, vagy megvonható a tiszteletdíj, ha a helyi képviselő, illetve a bizottság nem
képviselő tagja két egymást követő testületi ülésen, illetve bizottsági ülésen előzetes bejelentés
nélkül nem vesz részt.
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(3) A tiszteletdíj megvonására képviselő esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság
elnöke tesz javaslatot, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményez és döntésre a képviselőtestület elé terjeszt.
7. § A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a Pénzügyi Bizottság évente ellenőrzi.
II. fejezet
Természetbeni és egyéb juttatások
8. § Heves város Képviselő-testülete a helyi képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok
részére megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig jelen rendeletben meghatározott
természetbeni juttatásokat biztosítja.
9. § (1) A képviselők a képviselő-testületi ülések napján térítésmentes étkezésre jogosultak.
(2) A helyi képviselők és a bizottsági tagok nem képviselő tagjai térítésmentesen vehetik igénye a
Városi Könyvtár szolgáltatásait, térítésmentesen látogathatják a Hevesi Helytörténeti
Gyűjteményt, a Sakkmúzeumot.
(3) A helyi képviselők térítésmentesen vehetik igénybe a képviselő-testület és a polgármesteri
hivatal tulajdonában lévő valamennyi szakkönyvet és ingyenes hozzáférésre jogosultak az online
jogszabályokhoz.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott juttatások igénybevételét a Pénzügyi és Gazdasági
Irodán kell bejelenteni, amely intézkedik a belépők megváltásáról és az intézmények felé a
költségelszámolásról.
10. § (1) A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok a polgármesteri hivatal konyháján
jogosultak az étkezési szolgáltatást önköltségi áron igénybe venni.
(2) Az étkezésre vonatkozó igényeket a Pénzügyi és Gazdasági Irodán kell bejelenteni.
11.3 § (1) A Képviselő-testület a helyi képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok részére
térítésmentesen biztosít mobiltelefon készüléket, a mobil szolgáltatás havi előfizetési díja 1400,Ft.+Áfa. Az előfizetési díj mértékéig a szolgáltató díjmentes beszélgetést biztosít a belföldi
beszélgetési forgalomból alap percdíjakon számítva.
(2) A helyi képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok a fentiekben leírt előfizetési díj
mértékéig térítésmentesen vehetik igénybe a biztosított mobilszolgáltatást, a törvényben előírt
adókat és járulékokat az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza.
III. fejezet
Záró rendelkezések
12.4§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A tiszteletdíjra vonatkozó rendelkezéseket
első ízben a március hónapra esedékes kifizetéseknél kell alkalmazni.
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(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület 23/2003. (IX. 26.) rendelete a
polgármester, az alpolgármester, a helyi képviselők, bizottsági elnökök és tagok juttatásairól,
költségtérítéséről hatályát veszti .
Heves, 2007. március 14.

Csáki Zsigmond sk.
polgármester

Szabó Sándor sk.
címzetes főjegyző

