
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 4/2009. (II. 11.) rendelettel módosított

4/2008. (II. 14.) számú rendelete

A települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

lEgységes szerkezetben!

Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak alapján lehetőség van a települési képviselők, a nem képviselő
bizottsági tagok részére tiszteletdíj, valamint kőltségtérítés megállapítására.

1.~.

Tiszteletdíj

(1) A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíja): 20.000,-Ft

(2) A bizottsági elnök képviselő havi kiegészítő díja: + 8.000,-Ft

(3) A bizottsági tag képviselő havi kiegészítő díja: + 7.000,-Ft

(4) A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja: 7.000,-Ft

(5) Az alapdíjon felüli kiegészítő díjazást minden képviselő csak egyszer kaphatja — azt amelyik reá
nézve kedvezőbb — függetlenül attól, hogy hány bizottságban és melyikben milyen beosztásban
vesz részt.

2. ~.

Kifizetési feltételek

(1) Amennyiben a képviselő — egy adott évben — önhibájából, három alkalommal nem jelenik meg
a testületi ülésen, úgy egy havi tiszteletdíj (alapdíj), minden további ülésről való távolmaradás
esetén ülésenként további egy havi alapdíj megvonásra kerül.

(2) Amennyiben a bizottsági elnök vagy tag képviselő — egy adott évben — önhibájából, három
alkalommal nem jelenik meg a bizottsági ülésen, úgy egy havi kiegészítő díj, minden további
ülésről való távolmaradás esetén ülésenként további egy havi kiegészítő díj megvonásra kerül.

(3) A nem képviselő bizottsági tagokra az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandók, de csak a
bizottsági üléseken való megjelenés a mérvadó.

(4) A testületi, illetve bizottsági ülésen való részvételt az ott készült jelenléti ív és jegyzőkönyv
alapján kell dokumentálni a pénzügyi elszámolás érdekében.
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Költségtérítés

(1) A képviselő-testület a képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefiiggő, általa előlegezett,
számlával igazolt, szükséges költségét megtéríti.

(2) A költségek kifizetését a felmerülést követően a polgármester engedélyezi.

Természetbeni juttatás

(1) A képviselő-testület a képviselők és a bizottságok nem képviselői tagjai részére természetbeni
juttatást nem állapít meg.

5.~.

Vegyes és záró rendelkezések

(1) A tiszteletdíj minden tárgyév december hónapjában, egy összegben kerül kifizetésre.

(2) Ha a képviselő, vagy bizottsági tag mandátuma év közben bármely oknál fogva megszűnik,
illetve Új képviselő kap mandátumot, a tiszteletdíj részére időarányosan fizethető.

(3) A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal kiadásai között kell biztosítani a tiszteletdíj és
költségtérítés előirányzatát.

(4) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1 -től kell alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg a 10/2007. (V. 31.) számú rendelet hatályát veszti.

Szajol, 2008. február 14.

Szöllősi József Dr. Bartók László
polgármester jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. július 17.

Egységes szerkezetbe foglalta:
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