Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2006.(XI.09.) számú
rendelet - tervezet
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről és természetbeni juttatásáról.

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 20.§.(2) bekezdése, valamint
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény
17.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi települési önkormányzat képviselőire
és a település alpolgármesterére és az önkormányzati bizottságok nem
képviselő tagjaira.
(2) Az (1) bekezdésben nevezettek tiszteletdíjra, költségtérítésre, valamint ez
e rendeletben foglalt természetbeni juttatásra jogosultak.
(3) A polgármester képviselőként tiszteletdíjra, költségtérítésre és
természetbeni juttatásra, az alpolgármester képviselői tiszteletdíjra nem
jogosult.
II.
A tiszteletdíj mértéke
2.§.
(1) A települési képviselők tiszteletdíja nem haladhatja meg a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43.§.(1) bekezdése szerint
megállapított illetményalapot.
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(2) A képviselők tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 10%-a. *
(3) Az alpolgármester tiszteletdíjáról a képviselő-testület az alakuló ülésen
dönt.
(4) Az önkormányzat által létrehozott bizottság – állandó vagy ideiglenes –
képviselő tagjai külön tiszteletdíjra nem jogosultak.
3.§.
A képviselő-testület bizottságainak nem képviselő (kívülálló) tagjai 5.000.-Ft/hó
tiszteletdíjra jogosultak.
4.§.
(1) A tiszteletdíjak elszámolása havonta, kifizetése negyedévente utólag
történik.
(2) A tiszteletdíj Tb. járulék, valamint személyi jövedelemadó köteles,
kifizetéskor a képviselők, illetve külső bizottsági tagok által tett
jövedelemnyilatkozat alapján adóelőleget kell levonni.
III.
A tiszteletdíjak mérséklése és megvonása.
5.§.
(1) A 2.§.(2) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjat amennyiben a
képviselő a tárgyhavi testületi ülésről igazolatlanul távol marad – 25%kal csökkenteni kell.
(2) A 3.§. bekezdésében előírt tiszteletdíjra a bizottság tagja nem jogosult,
amennyiben a bizottsági tag a bizottság tárgyhavi üléséről igazolatlanul
hiányzik, vagy a bizottság munkájában nem vesz részt.
(3) Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha a képviselő a polgármesternél,
a bizottsági tag a bizottság elnökénél távolmaradását alapos okkal ki nem
menti. Az igazolás elfogadásáról a polgármester, illetve a bizottság
elnöke dönt.
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IV.
A költségtérítés mértéke
6.§.

(1) A rendelet hatálya alá tartozók részére a képviselői, illetve bizottsági
tevékenységgel összefüggő – az általuk megelőlegezett – számlákkal
igazolt, szükséges és indokolt költségeket (utazási, dologi kiadások, stb.)
meg kell téríteni.
(2) A költségtérítés kifizetését a polgármester, illetve az általa megbízott
személy engedélyezi.

7.§.
(1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételéhez szükséges
időtartamra a munkavégzés helyén fel kell menteni. Az emiatt kieső
jövedelmét a rendelet 2. és 6.§-in túlmenően a képviselő-testület téríti
meg, melynek alapján a képviselő társadalombiztosítási ellátásra is
jogosult.
(2) A térítés a munkáltató által igazolt napok száma és az átlagkereset alapján
történik.

V.
Természetbeni juttatások
8.§.
*
VI.
Vegyes záró rendelkezések
9.§.
(1) Az alpolgármestert a polgármester tartós helyettesítésének időtartamára a
polgármester mindenkori bérének 50%-a illeti meg időarányosan.

-4(2) Helyettesítésre akkor kerül sor, ha a polgármester a településről tartósan
távol van, illetve ha feladatainak ellátásában tartósan akadályoztatott, s az
akadályoztatás, valamint a távollét a 30 napot meghaladja.
(3) A helyettesítési díj a helyettesítés 30. napjától követő naptól fizethető s ez
időponttól a 2.§.(1) és (2) bekezdésében megállapított tiszteletdíj az
alpolgármestert nem illeti meg.
10.§.
(1) Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2006. október 01-től kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és természetbeni juttatásáról
szóló 6/1995.(IV.25.) számú rendelet és annak módosításáról szóló
6/1197.(IV.3), 2/1998.(III.26.), 6/1998.(XI.2.), valamint a 3/2001.(II.1.)
számú rendeletek hatályukat vesztik.

Mátramindszent, 2006. november 09.

Molnár Gábor
Polgármester

* Módosította a 5/2010.(X.15.) számú rendelet

Sipos Istvánné
mb. jegyző

