Kismaros Község Önkormányzatának

2/1996.(III.06.) sz. Rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról
(Egységes szerkezetben az 1/2001.(I.25.) sz. Ö.R., a 22/2001.(XII.13.) sz. Ö.R., a
14/2002.(X.30.) sz. Ö.R., a 12/2003.(X.15.) Ö.R., a 13/2006.(X.12.) sz. Ö.R., az 5/2008.(II.21.)
sz. Ö.R. valamint az 9/2010.(X.18.) sz. Ö.R. módosításaival)
Kismaros község képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. Tv. 17. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról a következő
rendeletet alkotja:
1. §.
/1/ A települési képviselőket megbízatásuk megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.
/2/ Nem állapítható meg tiszteltdíj e rendelet alapján a polgármester és az alpolgármester
részére.
2. §.
A települési képviselők tiszteletdíja:
A polgármester mindenkori illetményének 10 %-a, összegszerűen meghatározva. (A rendelet
mellékletét kell, hogy képezze a polgármester illetményét meghatározó testületi határozat.)
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A települési képviselők tiszteletdíja 2010.október hó 3. napjától bruttó
31.900.- Ft/hó.
3. §.
A tiszteletdíjakat a jogosult részére a 4. paragrafusban foglaltak figyelembe vételével a
polgármester és a jegyző által aláírt lista alapján a Polgármesteri Hivatal havonta utólag a
tárgyhót követő hónap 5. napjáig a képviselők folyószámlájára átutalja.
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4. §.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára megvonhatja annak a képviselőnek az e
egyhavi tiszteletdíját, aki két egymást követő képviselő-testületi ülésen nem vett részt.
Ha az adott hónapban testületi ülés nem volt, a tiszteletdíj teljes egészében megilleti a
képviselőt.
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6/2000.(VI.15.) sz. Ö.R. módosítása

1/2001.(I.25.) sz. Ö.R. módosítása
22/2001.(XII.13.) sz. Ö.R. módosítása
4
14/2002.(X.30.) sz. Ö.R. módosítása
5
12/2003.(X.15.) sz. Ö.R. módosítása
6
13/2006.(X.12.) sz. Ö.R. módosítása
7
5/2008.(II.21.) sz. Ö.R. módosítása
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Módosította a 9/2010.(X. 18.) ÖR. Hatályos 2010. október 3-tól.
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4/A. §.
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A képviselő-testület tagjai kedvezményes étkeztetésben részesülnek e rendelet alapján az
élelmezésvezetőnek tett bejelentés szerinti napokon. A kedvezményes étkeztetés térítési díja
megegyezik az intézményi dolgozók étkezési térítési díjával, melynek összegét a képviselőtestület évente egyszer külön rendeletben állapítja meg.

5. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó
rendelkezést 1996. január 01. napjától alkalmazni kell.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben megjelölt módon.
Kismaros, 1996. március 6.

Orosz János s.k.
polgármester

dr.Feketéné dr.Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. október 19-én.

dr. Cseri Tibor
körjegyző

