Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete
módosított 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelete az
önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem
képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
(egységes szerkezetben)

Módosítás:
5/1996.(III.14.)
1/1999.(II.15.)
6/2001.(III.29.)
21/2003.(XII.17.)
4/2005.(I.26.)
15/2007.(V.22.)
23/2008.(IX.17.)
22/2009.(X.5.)

Hatályos: 1996. január 1-től
Hatályos: 1999. január 1-től
Hatályos: 2001. július 1-től
Hatályos: 2003. december 1-től
Hatályos: 2005. január 1-től
Hatályos: 2007. május 22-től
Hatályos: 2008. szeptember 17-től
Hatályos: 2009. október 15-től

Ásotthalom Község Önkormányzatának
4/1995.(I.26.) Ö. sz. rendelete
az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Ásotthalom Község Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. alapján a helyi
képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését az
alábbiakban szabályozza:

1. § 1
/1/ 2 A képviselőt a testületben és a bizottságban végzett munkájáért havonta bruttó 10.600,-Ft
tiszteletdíj illeti meg.
/2/ 3 A bizottság nem képviselő tagját a bizottságban végzett munkájáért havonta bruttó
2.650,-Ft tiszteletdíj illeti meg.
/3/ 4 A bizottság elnökének tiszteletdíja az (1) bekezdésben megállapított díjon felül bruttó
5.300,-Ft/hó.
/4/ 5
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A tanácsnokot a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú
mellékletében meghatározott feladatainak ellátásáért 35.000,-Ft/hó bruttó tiszteletdíj illeti
meg.”

2. §
/1/ 7 A képviselőt, a bizottság tagját és elnökét a tiszteletdíj nem illeti meg, ha feladatai
ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van.
/2/ A tiszteletdíj abban az esetben is jár, ha az adott hónapban a képviselőtestület, illetve a
bizottság nem ülésezik.
1

Mód.: 4/2005.(I.26.) sz.r., hatályos 2005. január 1-től
21/2003.(XII.17.) sz.r., hatályos 2003. december 1-től
2
Mód.: 22/2009. (X.5.) KT rendelet- - hatályos: 2009 október 15-től
3
Mód.: 22/2009. (X.5.) KT rendelet- - hatályos: 2009 október 15-től
4
Mód.:22/2009. (X.5.) KT rendelet- - hatályos: 2009 október 15-től
5
Mód.: 15/2007.(V.22.) KT rendelet; hatályos: 2007.május 22-től
Hat.kívül.helyezte.: 21/2003.(XII.17.) sz.r., hatályos: 2003. december 1-től
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Mód.: 22/2009. (X.5.) KT rendelet- - hatályos: 2009 október 15-től
7
Mód.: 21/2003.(XII.17.) sz.r., hatályos: 2003. december 1-től

2

/3/ Ha a képviselőtestület vagy a bizottság az adott hónapban terv szerint nem ülésezik, a
rendkívüli ülésről való távollétet igazoltnak kell tekinteni.
/4/ Egyéb esetekben távollét igazolásának helye nincs.
3. §
/1/ Az 1. §-ban megállapított tiszteletdíjakat, negyedévenként göngyölítve, a 2. §-ban foglalt
szabályozásra tekintettel, a Polgármesteri Hivatal számolja el és gondoskodik a negyedév
utolsó hónapjának végéig, - a hónap utolsó hete -, a kifizetésről a díjazásban részesülő
által kért módon.
/2/

8

A tiszteletdíjat kifizetni csak a polgármester utalványozása alapján lehet, Ásotthalom
Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak
megfelelően.

/3/ A tiszteletdíjból a kifizető adóelőleget von le a hatályos adójogszabályoknak
megfelelően.
4. § 9
(1) A képviselőknek és a tanácsnoknak megtéríthető a képviselői illetve tanácsnoki
tevékenységgel összefüggő, az általuk megelőlegezett, számlákkal igazolt szükséges
költségeik.
(2) Költségtérítés előfeltétele a polgármester előzetes és írásos engedélye. Rendkívüli
esetben az előzetes és írásos engedély nélkül is elrendelheti a polgármester a képviselők
és a tanácsnok indokolt költségeinek megtérítését.
5. § 10
6. §
Jelen rendelet 1995. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Ásotthalom, 1995. január 12.

Dr. Krisztin András sk.
polgármester

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve: 1995. február 1.
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Módosította: 23/2008.(IX.17.) KT rendelet – hatályos: 2008. szeptember 17-től
Mód.: 15/2007.(V.22.) KT rendelet; hatályos: 2007.május 22-től
10
Hatályon kívül helyezte az 1/1999.(II.15.) sz. r.
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