
Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

18/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képvisel k,  a képvisel -
testület bizottságainak elnökei és tagjai

tiszteletdíjáról



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

18/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képvisel k, a képvisel -testület bizottságainak elnökei és tagjai
tiszteletdíjáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott származékos jogalkotói felhatalmazása jogán, a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e)
pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében
kapott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével a következ ket rendeli el:

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Önkormányzati képvisel k, önkormányzati bizottságok elnökei és  tagjai  díjazásának szabályai

1. §

(1) A képvisel -testület bizottságaiban tisztséget, tagságot nem visel települési képvisel   az
önkormányzat képvisel -testületében végzett képvisel i tevékenysége elismeréseképpen a (4)
bekezdés a) pontjában írt tiszteletdíjra jogosult.

(2) A képvisel -testület bizottságainak tagjait a bizottságokban, a település érdekeit szem el tt tartó
tevékenységük végzése elismeréseképpen a (4) bekezdés b)-c) pontjaiban szabályozott
tiszteletdíj illeti meg.

(3) A képvisel -testület bizottságainak elnökeit a (4) bekezdés a) pontjában  írt képvisel i
tiszteletdíjon felül a (4) bekezdés d)  pontjában rögzített  díj illeti meg.

(4)  Az (1) – (3) bekezdésben tiszteletdíjra jogosítottak körében
a) a települési képvisel t képvisel i tisztsége után havi bruttó 10.000 forintra,
b) a települési képvisel   bizottsági tagsága(i) után összesen havi bruttó   4.500 forintra,
c) küls s (nem képvisel ) bizottsági  tag tagsága után havi bruttó   4.500 forintra,
d) a települési képvisel  bizottság elnöki tisztsége után havi bruttó   6.000 forintra

       jogosult az  a)–d) pontban írt tisztsége, tagsága fennállása alatt.
(5) Az önkormányzat képvisel i, a képvisel -testület bizottságainak küls s tagjai tevékenységük

végzéséhez számítógép (laptop) térítésmentes használatára jogosultak. A számítógép önkormányzati
tulajdon, amely a képvisel -testületi és bizottsági el terjesztések e-mailben való fogadására
alkalmazandó, az más célra nem használható és más személy számára át nem engedhet .

(6) A tiszteletdíjra jogosított képvisel  és bizottsági tag írásban, a megbízása fennállása alatt
bármikor, bármeddig terjed id tartamra visszautasíthatja a tiszteletdíj részbeni vagy egész
összege személye általi felvételét az általa önként meghatározott cél megvalósítása érdekében. A
tiszteletdíj felvételére az (1)-(3) bekezdésben jogosítottak nyilatkozata szerint a jogosultak számára a
(4) bekezdésben megállapított tiszteletdíjból a jogosultak által meghatározott összeget, meghatározott
jogcímen, a megadott számlára kell utalni, (a jogosított ellenkez  nyilatkozata megtételéig) a tárgy
hónapot követ  minden hónap 10. napjáig, az önkormányzat éves költségvetése (Polgármesteri
Hivatal önkormányzati képvisel k tiszteletdíja és nem önkormányzati képvisel  bizottsági tag
tiszteletdíja címen) bérjelleg  juttatásainak terhére.

2. A tiszteletdíj csökkentése, megvonása

2. §

(1) Amennyiben a képvisel -testület tagjai, a képvisel -testület bizottságainak elnökei a megbízatásukkal
összefügg  feladataik ellátását önhibájukból elhanyagolják, bejelentés nélkül távol maradnak a



képvisel -testület üléseir l, akkor az 1. § (4)  bekezdésében szabályozott tiszteletdíj havi összegének a
75%-a illeti meg az arra jogosítottakat.

(2) Az (1) bekezdésben írt tiszteletdíj összegéb l való  megvonás évente maximum 10 hónapig terjed
id re érvényesíthet .

(3) Az önhibájából mulasztó képvisel  és bizottsági elnök tiszteletdíja megvonása igazolására az adott
testületi ülésre és az adott bizottság ülésére kiadott jelenléti ív az irányadó, melynek a polgármester
által hitelesített  fénymásolata megküldésével kap tájékoztatást a mulasztásban érintett az (1)
bekezdésben rögzített mulasztásáról, a mulasztást követ  hónap 10. napjáig, a csökkentett tiszteletdíj
megfizetésével azonos id ben.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. Hatályba léptet , hatályon kívül helyez  rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottsági

elnökök és tagjai tiszteletdíjáról szóló 3/2011. (I. 20.) önkormányzati  rendelet.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

Záradék:

Az önkormányzati  rendelet kihirdetése: 2011. szeptember hónap 30. nap.

Kató Pálné
   jegyz


