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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

17/2009. (X. 30.) Ökt rendelete

A helyi önkormányzat képvisel i és a képvisel - testület mellett m köd  bizottságok  elnökei és tagjai
tiszteletdíjáról

Csanytelek Község Önkormányzata a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati
képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §-a (1) és (2) bekezdése, és a helyi  önkormányzatokról
szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §-a  (1)  bekezdése  és  a  20.  §-a  (2)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  az
önkormányzati képvisel k és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következ  rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, hogy az önkormányzat közszolgáltatói tevékenysége biztosítása érdekében végzett feladatai
elismerése gyanánt, megállapítsa az önkormányzat képvisel i és bizottsági tagjai javadalmazása szabályait.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzat képvisel ire, a képvisel - testület bizottságai elnökeire és tagjaira terjed
ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya az önkormányzat tisztségvisel ire (polgármester, alpolgármester), akik
járandóságairól a képvisel - testület vonatkozó határozata szerint dönt.

Önkormányzati képvisel k, önkormányzati bizottsági tagok díjazásának szabályai

3. §

(1) A települési képvisel  az önkormányzat képvisel -testületébe a település érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként havonta bruttó 10.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult.

(2) A képvisel - testület mellett m köd  bizottságok tagjai a bizottságokban, a település érdekeit szem el tt tartó
tevékenységük végzése elismeréseképpen – bizottsági tisztségenként – havonta bruttó 10.000,- Ft tiszteletdíj illeti
meg.

(3) A képvisel - testület mellett m köd  bizottságok elnökeit az (1) bekezdésben foglalt képvisel i tiszteletdíjon
felül, havonta  további bruttó 5.000,-Ft tiszteletdíj illeti meg.

(4) Az önkormányzat képvisel i, a képvisel - testület mellett m köd  bizottságok tagjai – e rendeletben
szabályozott járandóságon túl – egyéb juttatásra nem jogosultak.

(5) Az önkormányzat képvisel i és a képvisel - testület mellett m köd  bizottságok tagjai megbízatásukkal
összefügg  költségeik Ft-ban való megtérítésére a képvisel - testület által személyre szólóan adott feladat
végrehajtására irányuló eseti megbízás teljesítése után kerülhet sor, utólagos elszámolással, vonatkozó elismert
költségszámla szerinti összegben.

(6) Jelen rendeletben tiszteletdíjra jogosított, írásban, a jogviszonya fennállása alatt bármikor, bármeddig terjed
id tartamra lemondhat (visszautasíthat) a tiszteletdíj részbeni vagy egész összege személye általi felvételér l az
általa önként meghatározott, az önkormányzat költségvetéséb l finanszírozott cél megvalósítása érdekében.

(7) A tiszteletdíj felvételére jogosított nyilatkozata szerint a jogosult számára megállapított tiszteletdíjból, az általa
meghatározott összeget, meghatározott jogcímen, a megadott számlára kell utalni, (a jogosított ellenkez
nyilatkozata megtételéig) utólag minden hónap 10. napjáig, az önkormányzat éves költségvetése (Polgármesteri
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Hivatal önkormányzati képvisel k tiszteletdíja és nem önkormányzati képvisel  bizottsági tag tiszteletdíja címen)
bérjelleg  juttatások terhére.

A tiszteletdíj megvonása

4. §

(1) A képvisel - testület tagjait, a képvisel - testület mellett m köd  bizottságok elnökeit, e rendeletben
szabályozott tiszteletdíj havi összegének 75 %-a illeti meg, ha a tiszteletdíj felvételére jogosított, a megbízásával
összefügg  feladatai ellátását önhibájából elhanyagolja. Ez a mulasztás akkor valósul meg, ha a képvisel , illetve
a bizottsági elnök 2, illetve több ízben egymáskövet  testületi ülésen – el zetes bejelentés nélkül – nem vesz
részt és ezzel akadályozza a képvisel - testület folyamatos m ködését. A tiszteletdíj megvonása évente minimum
6 hónapig, maximum 10 hónapig terjed  id re érvényesíthet  a mulasztóval szemben.

(2) A tiszteletdíj megvonása jogalapjaként az adott képvisel , bizottsági elnök által elmulasztott testületi ülésre
vonatkozó jelenléti ív szolgál, melynek hitelesített fénymásolata megküldésével kap tájékoztatást az érintett, a
mulasztást követ  hónap 10. napjáig.

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

(1) E rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba, mellyel egyidej leg a helyi önkormányzati képvisel k és képvisel -
testületi bizottsági  elnökök tiszteletdíjáról szóló 37/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet hatályát veszti.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.
(3) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon

érhet  el.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése id pontja: 2009. október 30.

Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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