
RÁBAHIDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2007. (XI.16.) számú   
 

r e n d e l e t e 
 

a helyi önkormányzat képviselői tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 

 

 

Rábahídvég Község Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja: 
 

1. § 

 
(1) A helyi önkormányzat képviselője jogosult a képviselői tagságával összefüggő, 

kötelezettségei teljesítése következtében a munkahelyén a munkavégzési 

kötelezettsége alóli felmentés időtartamára járó kieső jövedelme megtérítésére. 

 

(2) E rendelet 1.§ (1) bekezdésében megjelölt jövedelem megtérítéséről - az érintett 

helyi képviselők munkáltatója útján a velük, illetve a képviselőkkel kötendő 

külön megállapodás alapján a helyi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 

(3) A helyi képviselőknek e tevékenységükből adódó kötelezettségek teljesítése 

következtében a munkahelyről való jogos távolmaradásukról a jegyző  

igazolást állít ki, melyet a képviselők munkáltatójuknak adnak át, az esedékes 

pénzügyi elszámolás érdekében. 

 
2.§.1 

 

(1) A helyi képviselőt – a polgármester kivételével - képviselői munkájukért 

havonta 23.000,-Ft tiszteletdíj illeti meg. 

(2) Amennyiben a polgármestert az alpolgármester egy hónapot meghaladóan 

teljes körben helyettesíti, úgy ezen időszakra az alpolgármester képviselői 

tiszteletdíjra nem jogosult. 

3.§.  

 

A helyi önkormányzati képviselők természetben jogosultak az önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala rendelkezésére álló közlönyökből, szakfolyóiratokból a 

fontosabb jogszabályok, ezek fénymásolatára. 
             
 1Módosította: 12/2009.(XI.24.) rendelet Hatályba lépett: 2010. január 01.napján 



 

 

4.§. 

 

A 2.§ (1) bekezdésben megjelölt képviselői tiszteletdíjat minden hónap 5. 

napjától a Polgármesteri Hivatal Házipénztárában lehet felvenni, illetve 

amennyiben a képviselő a járandósága lakossági folyószámlára történő utalását 

kéri, úgy azt minden hónap ötödik napjáig részére utalni kell. 
 

5.§ 
 

(1) Az a képviselő, aki kötelezettségeit nem teljesíti, 12 hónapig csak 25 %-kal 

csökkentett mértékű tiszteletdíjra jogosult. 

(2) Kötelezettségszegésnek számít, amennyiben a képviselő három egymást követő 

ülésen önhibájából eredő en nem vesz részt. 

 

6.§ 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

(2) Egyidejűleg Rábahídvég Község Önkormányzatának a helyi önkormányzat 

képviselői tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 11/2007. (V. 23.) 

számú rendelete hatályát veszti. 

 

Rábahídvég, 2007. november 15. 
 

 

 Borsits Zoltán  Dr. Kovács Andrea  
 polgármester jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve. 

 
Rábahídvég, 2007. november 16. 

 

  Dr.  Kovács Andrea  
   jegyző 


