Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
16/2010. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete
a képviselık tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 14. §-ában foglalt rendelkezés alapján a települési
képviselık tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl az alábbiak szerint rendelkezik:
1. §

A képviselıket és a nem képviselı bizottsági tagokat e minıségükben végzett
munkájukkal összefüggésben tiszteletdíj és költségtérítés illeti meg.
Tiszteletdíj

2. § (1) A képviselıt havonta megilletı tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) az illetményalap
1,0 szorzószámmal megállapított összege 38.650,- F)
(2) A képviselıt az alapdíjon felül az alapdíj alábbiakban meghatározott %-a illeti meg,
ha:
a)
a képviselı egy bizottságnak tagja
25 % 9.663,- Ft
b)
a képviselı két bizottságnak tagja
45 % 17. 393,- Ft
c)
bizottság elnöke, vagy tanácsnok
90 % 34.785,- Ft
(3) A nem képviselı bizottsági tagot az alapdíj 45%-a illeti meg: 17.393,- Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj a képviselıt csak egy címen illeti meg.
3. §

A tiszteletdíj minden tárgyhót követı 5. napjáig esedékes, kifizetésérıl a jegyzı
gondoskodik.
Költségtérítés

4. § (1) A képviselınek a képviselıi tevékenységgel összefüggı, általa elılegezett,
számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a
polgármester engedélyezi.
(2) Az önkormányzat a képviselı-testület minden tagja számára elıfizeti a
önkormányzat hivatalos lapját, amelyet a képviselı a hivatalban a testület irodájában
kap kézhez.
5. § (1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, elızetes bejelentés nélkül nem
vesz részt a testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken – a képviselı-testület
döntése alapján – egy hónap, ha a képviselıi, a képviselı-testületi, illetve bizottsági
munkáját elhanyagolja, egy és tizenkét hónap közötti idıtartamra, tiszteletdíja 25 %kal csökkenthetı.
(2) A tiszteletdíjban részesített személy tiszteletdíját egy hónap idıtartamra, 25 %-kal le
kell csökkenteni, ha két egymást követı testületi ülésen, illetve bizottsági ülésen
elızetes bejelentés nélkül nem vesz részt.
(3) A képviselı-testület, illetve bizottság tagját, a tiszteletdíj nem illeti meg, ha feladatai
ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tiszteletdíj-megvonásra bármely képviselı, illetıleg
bizottsági elnök vagy a polgármester tehet javaslatot, melyet az ügyrendi bizottság
elé terjeszt.
(5) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó elıterjesztés – az okok ismételt megjelenése
esetén – több alkalommal is beadható. Az elıterjesztést az ügyrendi bizottság
tárgyalja meg és döntésre a képviselı-testület elé terjeszti.
Hatályba léptetı rendelkezések
6. §

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. január 1.
napjától kell alkalmazni.

Pilisszentkereszt, 2010. november 18.

Baranyák Szilvia
jegyzı

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2010. december 16.
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