ZÁHONY

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

23/2006. (XI.13.) önkormányzati rendelete
a képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságának tagjai
tiszteletdíjának, költségtérítésének és juttatásának megállapításáról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 15/2007./X.9./, a 8/2008. /V.27./, a 24/2009./XII.22./, a
24/2010./XI.16./ és az 1/2017.(I.9) önkormányzati rendelettel

1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testülettel foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester, alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjaira, a
bizottsági elnökökre és a bizottságok tagjaira.
2. §1
(1) 2
-

képviselők tiszteletdíja (alapdíj)

45.000 Ft/hó

-

bizottsági elnök tiszteletdíja – több tisztség és bizottság esetén is – az alapdíjon felül
40.000 Ft/hó

-

bizottsági képviselő tagjának tiszteletdíja – több tisztség és bizottsági tagság esetén is
– az alapdíjon felül
20.000 Ft/hó

-

bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja

20.000 Ft/hó.

(2)
3
4

A tiszteletdíjak havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5-éig kerülnek kifizetésre.

(3)
5
6

3. §
(1) A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi.
(2) A helyi önkormányzati képviselőt a képviselő-testülettől, vagy a polgármestertől kapott
kiküldetéssel járó megbízatása esetén kiküldetési díj is megilleti. A kiküldetési díj számítására
és megfizetésére a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok az irányadók.

(3) A képviselők, és a képviselő-testület állandó bizottságainak tagjai külföldi kiküldetéssel
járó napidíja 50 USD mértékben kerül meghatározásra.
4. §
A képviselők és a bizottságok nem képviselő-testületi tagjai térítésmentesen kapják a helyi
önkormányzati kiadványokat.
5. §
7

(1) Amennyiben a települési képviselő az adott naptári évben a testületi és a bizottsági ülések
25 %-áról vagy azt meghaladó mértékben távol marad, úgy részére az adott naptári évben 25
%-kal csökkentett összegű tiszteletdíj folyósítandó.
(2)
a./ A szankció alkalmazására az adott naptári év utolsó negyedévének számfejtésénél kerül
sor.
b./ Az önkormányzati ciklus első és negyedik évében a tiszteletdíj számfejtésénél, illetőleg a
szankció alkalmazásánál az időarányosság elvének kell érvényesülnie.
6. §
(1) Ez a rendelet 2006. november 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit az önkormányzati
képviselők tekintetében 2006. október 01. napjától, a bizottságok nem képviselő tagjai
vonatkozásában 2006. október 12. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Záhony Város Önkormányzati Képviselőtestületének 1/1995. /I.17./ számú önkormányzati rendelete, valamint az annak módosításáról
rendelkező 7/2004. /III. 01./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Helmeczi László
polgármester

Ádám Ilona
jegyző

1

A rendelet 2. §-át a 24/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosítja.
A rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a 24/2010.(XI.16.) önkormányzati rendelet 1. §a alapján az alábbi rendelkezés lép. A módosítás 2010. december 1-jén lép hatályba.
3
A 8/2008. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. § alapján a rendelet 2. § (2) bekezdésének
szövege módosul, 2008. június 1-jén lép hatályba.
4
A rendelet 2. § (2) bekezdése az 1/2017.(I.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján
módosul. A rendelkezést a módosító rendelet 2. §-a értelmében 2017. január 1. napjától kell
alkalmazni.
5
A rendelet 2. §-a a 15/2007.(X.9.) önkormányzati rendelet alapján a (3) bekezdéssel egészül
ki.
6
A rendelet 2. § (3) bekezdését a 24/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a hatályon
kívül helyezi.
7
A rendelet 5. §-ának (1) és (2) bekezdését a 8/2008. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a
módosítja, mely 2008. június 1-jén lép hatályba.
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