
Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Magyarország helyi  önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzati képviselőkre, bizottságok tagjaira, elnökeire
(továbbiakban: képviselő), valamint a bizottságok nem képviselő tagjaira.

Tiszteletdíj

2. §

(1) A települési önkormányzati képviselőt megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.
(2) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) bruttó 40.000,-Ft/hó.
(3) A képviselőt az alapdíjon felül az alábbi összeg illeti meg  illeti meg, ha:

a.) bizottság elnöke bruttó 30.000,-Ft/hó

b.) bizottság tagja bruttó 10.000,-Ft/hó 

bizottsági tagságok számától függetlenül.

(4) A nem képviselő bizottsági tagot bizottsági tagságok számától függetlenül bruttó  30.000,-
Ft/hó illeti meg.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj a képviselőt csak egy – a számára kedvezőbb –
jogcímen illeti meg.

3. §

A tiszteletdíj  kifizetésének  napja  a  tárgyhót  követő  hó  5.  napja.  A kifizetés  módja:  lakossági
folyószámlára való utalás.

Tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai

4. §

Az a képviselő, aki képviselői kötelezettségét megszegi, és az ülésekről előzetes bejelentés nélkül 3
alkalommal  távol  marad a  következő hónapban tiszteletdíjának 25 %-kal  csökkentett  összegére
jogosult. 



Költségtérítés

5. §

A  képviselőnek  a  képviselő-testület  képviseletében,  vagy  a  képviselő-testület,  továbbá  a
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa megelőlegezett, számlával
igazolt, szükséges költsége megtérítése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (3) bekezdése az irányadó azzal, hogy
a költség kifizetését a polgármesternél annak felmerülésétől számított három munkanapon belül
kell kezdeményezni.  

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet  kihirdetését  követő nap lét  hatályba,  de rendelkezéseit  2016.  március  1-jétől  kell
alkalmazni. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 5/2013.(IV.25.) önkormányzati
rendelet.

Ádánd, 2016.március 4.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia
jegyző      polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  11/2014. (XI.21.)  önkormányzati rendelet
34.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.március 4-én.

Baumann Anita Gabriella 
                jegyző


