
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A rendelet személyi hatálya Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjaira, bizottsági tagjaira és a tanácsnokra terjed ki.”

2. § A Rendelet 2. alcíme helyébe a következő alcím lép.

„2. A helyi önkormányzati képviselő, a tanácsnok és a bizottsági tag tiszteletdíja”

3. § (1) A Rendelet 2. §-a a következő (3/a) bekezdéssel egészül ki.

„(3/a) A tanácsnok a képviselői tiszteletdíjon felül havonta bruttó 225.000 forint tanácsnoki tiszteletdíjra jogosult.”

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdésében a „Az önkormányzati képviselő tanácsnok és” kifejezés hatályát veszti.

4. § A Rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép.
„3. A helyi önkormányzati képviselő, a tanácsnok és a bizottsági tag költségtérítése”

5. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A képviselőnek és a bizottsági tagnak a képviselő-testületi munkával, a tanácsnoknak a tanácsnoki feladataival kapcsolatos, általa megelőlegezett és számlával igazolt költsége megtéríthető. A költségek kifizetését a
polgármester engedélyezi.”
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. szeptember 3.
 
 

                    Dr. Fetter Ádám                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely
                      polgármester                                                                        jegyző
 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2020. szeptember 4. napján.

Pilisvörösvár, 2020. szeptember 4.

                                                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                              jegyző
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


