Szajla Községi Önkormányzat
6/2004. (III.26.) számú rendelete
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl

Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 20.§.(2) bekezdésében kapott jogkörében eljárva , a polgármesteri tisztség
ellátásánek egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994.évi
LXIV. törvény (Ptv.) 17.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.
(1) Az önkormányzati képviselık havonta tiszteletdíjra jogosultak.
(2) A tiszteletdíj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
(3) A tiszteletdíjra a képviselık megválasztásukat követı hónap elsı napjától , megbízatásuk
megszőnésének hónapja utolsó napjáig jogosult a tiszteletdíjra.

2.§.
(1) Az alpolgármestert havonta tiszteletdíj illeti meg.
(2) A tiszteletdíj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
(3) Az alpolgármester az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül nem jogosult az
1.§. (2) bekezdése szerinti tiszteletdíjra.

3.§.
A képviselı-testület bizottságainak képviselı tagjai az 1.§-ban meghatározott tiszteletdíjon
felül tiszteletdíjra nem jogosultak.
4.§.
(1) A tiszteletdíjat a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló
2000.évi XCVI. törvény 10/A §. (2) bekezdésére figyelemmel kell folyósítani.
(2) A tiszteletdíj havonta, utólag a tárgyhót követı hónap 10. napjáig kerül átutalásra a
lakossági folyószámlára.
(3) A tiszteletdíjak és költségtérítések fedezetét a képviselı-testület az önkormányzat tárgyévi
költségvetésében a képviselı-testület mőködésére biztosított keret szolgálja.
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5.§.
A képviselınek a képviselı-testület képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg
kell téríteni. A képviselıi költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. [Ptv. 18.§.(1)
bek.]
6.§.1
(1) A kötelezettségeit megszegı képviselı részére megállapított tiszteletdíj összegét 25%-kal
12 havi idıtartamra csökkenteni kell. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve
megvonás újra megállapítható.
(2) Megszegi a kötelezettségét az a képviselı aki
- képviselı-testület munkájában nem vesz részt (1990.évi LXV. törvény 19.§. (2) bekezdés f)
pontja)
A képviselı-testület munkájában az a képviselı nem vesz részt aki az éves Munkatervben
tervezett testületi üléseken legalább három alkalommal nem jelenik meg és ezzel a döntési
felelısségben nem vesz részt.
(3) A tiszteletdíj mértékének csökkentését a polgármester a harmadik hiányzást követı hónap
elsı napjától határozatban rendeli el. A határozatot a harmadik hiányzást követı 30 napon
belül kell meghozni.
(4) Nem minısül kötelezettség szegésnek ha a képviselı
- betegsége
- kórházi kezelése
- tartós külföldi kiküldetése
- egyéb vészhelyzetek
miatt nem tudja teljesíteni kötelezettségeit.
(5) A (4) bekezdésben felsorolt okok fennállását a képviselınek a távollétet okozó ok
megszőnését követı 8 napon belül igazolnia kell a polgármesternél.
- Nem vehetı figyelembe a képviselı távollétének igazolására a fıállású munkahelyen töltött
munkaidı.
(6) A polgármester (7) bekezdés szerinti határozata alapján a Megbízási szerzıdést
módosítani kell. Amennyiben a polgármester határozatának jogszerőségét a képviselı vitatja,
a polgármester a soron következı testületi ülésen napirendre tőzi a tiszteletdíj csökkentés
ügyét. A Képviselı-testület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt a tiszteletdíj összegérıl
és elrendeli döntésének végrehajtását a polgármester által ismertetett tények alapján.
(7) A polgármester vagy a Képviselı-testület határozata alapján a jegyzı a gazdálkodási
elıadó útján intézkedik a tiszteletdíj összegének módosításáról.
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Módosította a 3/2010.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a.
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7.§.
A képviselık a tiszteletdíj számfejtéséhez, utalásához szükséges nyilatkozatokat, adatokat
kötelesek a gazdálkodási elıadó részére határidıben teljesíteni. A késedelmes adatközlés
miatt a tiszteletdíj 4.§. (2) bekezdésben megjelölt határidın túl is folyósítható.
8.§.
(1) Ez a rendelet 2004. április 1-tıl lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti Szajla Község Önkormányzatának
1998.évi 5. sz. rendelete az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a
módosításairól rendelkezı 4/2001.(IV.5.) számú rendelet ; 1/2002.(II.14.) számú rendelet
14.§-a; 11/2003.(XI.27.) számú rendelet.
A 6/2004.(III.26.) rendeletet módosító 12/2007.(IX.14.) rendelet hatályba léptetı
rendelkezései:
5.§. (1) A rendelet 2007. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) A rendelet alapján a polgármester 2007. szeptember 30-ig felülvizsgálja a képviselıi
hiányzások alapján a tiszteletdíjak összegét.
(4) A felülvizsgálat alapján a tiszteletdíjak csökkentését 2007. október 1. napjától kell
elrendelni.
A 6/2004.(III.26.) rendeletet módosító 2/2008. (II.15.) rendelete hatályba léptetı
rendelkezései:
(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott
módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályukat vesztik az alábbi rendeletek:
-Szajla Községi Önkormányzat 2/2005.(II.15.) rendelete az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl szóló 6/2004.(III.26.) számú rendeletének módosításáról;
-Szajla Községi Önkormányzat 2/2006.(II.16.) rendelete az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl szóló 6/2004.(III.26.) számú rendeletének módosításáról;
-Szajla Községi Önkormányzat az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és
költségtérítésérıl szóló 6/2004.(III.26.) számú rendeletének módosításáról szóló
14/2006.(XII.13.) rendeletének 1.§.(2) bekezdés második francia bekezdése; az 1.§. (3)-(5)
bekezdései; a 2.§. (3) és (4) bekezdése.
A 6/2004.(III.26.) rendeletet módosító 3/2010. (II.16.) rendelete hatályba léptetı
rendelkezései:
(1) Ez a rendelet 2010. március 1-jétıl lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a
helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) E rendeletet a hatályba lépését követı tiszteletdíj csökkentések ügyében kell alkalmazni.
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Szajla, 2004. március 25.

Vincze Imréné sk.
polgármester

Vígh Lászlóné sk.
körjegyzı

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2004.március 26.
Vígh Lászlóné
Körjegyzı

Melléklet a 6/2004.(III.26.) sz. rendelethez2

Az önkormányzati képviselıket megilletı tiszteletdíj mértéke 2008. január 1. naptól:
25.620,- Ft/fı/hó
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Módosította a 2/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet

4

