Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
22/2006.(XI.29.) rendelete
a képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzati képviselı bizottsági tagot, bizottsági elnököt, valamint a
bizottság nem képviselı tagját, tanácsnokot ezen rendeletben foglaltak
szerint tiszteletdíj és természetbeni juttatás illeti meg.
2. §
(1)

Az önkormányzati képviselı tiszteletdíja (alapdíj) az 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap
100 %-a azaz 36.800 Ft.

(2)

A polgármester és az alpolgármester képviselıi tiszteletdíjra nem
jogosult.
3. §

A bizottság nem képviselı tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a, azaz
16.560 Ft.
4. §
A bizottság elnökének és a tanácsnoknak a tiszteletdíja – több tisztség,
bizottsági tagság esetén is – havonta az alapdíjnak 50 %-ával emelt összeg,
azaz 55.200 Ft.
5. §
A tiszteletdíjat minden hónap 25. napjáig kell kifizetni.
6. §
A teljes tiszteletdíj kifizetésének feltétele, hogy a képviselık, a bizottsági
tagok, a nem képviselı bizottsági tagok, a bizottsági elnökök, tanácsnokok a
tárgyévet megelızı félév rendes és rendkívüli képviselı testületi üléseinek,
bizottsági üléseinek legalább a 60 %-án részt vegyenek. Amennyiben ennek
a feltételnek nem tesznek eleget abban esetben az e rendeletben
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meghatározott tiszteletdíj mértéke 12 havi idıtartamra 25 %-kal csökken,
azzal a kitétellel, hogy az önkormányzati választást követı elsı félévben
mindenki jogosult a tiszteletdíjra.
7. §
Az önkormányzati képviselık, a bizottsági elnökök, tanácsnokok, a
bizottsági tagok az önkormányzati rendeletben megállapított tiszteletdíjukról
minden kikötés nélkül, vagy az önkormányzat költségvetésében évente
elkülönített képviselıi keret javára lemondhatnak. A képviselıi keret
felosztásáról, a tiszteletdíjáról lemondott képviselı javaslatára a képviselıtestület határozattal dönt.
8. §
Az önkormányzati képviselı képviselıi tevékenységével összefüggı, az
általa elılegezett saját nevére kiállított, számlával igazolt, szükséges
költségeit meg kell téríteni (például: önkormányzat képviseletében
konferencián, rendezvényen, tárgyaláson való részvétel). A költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
9. §
(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006.
október 1. napjától visszamenıleg kell alkalmazni.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a helyi
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és költségtérítésének
megállapításáról szóló többször módosított 16/2003. (VIII.21.) számú
önkormányzati rendelet.

Szécsény, 2006. november 28.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2006. november 29.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

