JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2006. /XII.01./
RENDELETE
A képviselőtestület tagjainak, a bizottsági elnökének, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdij,
természetbeni juttatás megállapitásáról.
( egységes szerkezetben)
Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdijáról szóló 1994. Évi LXIV törvény 17 § /1/
bekezdésében biztositott felhatalmazással élve a képviselőtestület tagjainak a bizottsági elnököknek
valamint a bizottság tagjainak járó tiszteletdij, természetbeni juttatás megállapitásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya a képviselőtestület tagjaira, valamint a bizottságoknak a nem képviselő tagjaira
terjed ki.
2. §1
3. §
A községi képviselőtestület tagjainak havi bruttó tiszteletdija a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése szerint
megállapitott illetményalap és az 1994. évi LXIV tv. 15. § (1) bekezdése 2. francia bekezdés szerint
megállapitott 0,5-es szorzószám szorzatának megfelelő összeg.
4. §
Bizottsági tagság esetén a havi bruttó tiszteletdij a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapitott
illetményalap és az 1994. évi LXIV tv. 15. § (1) bekezdése 2. francia bekezdés szerint megállapitott
0,1-es szorzószám szorzatának megfelelő összeg.
5. §
A bizottság elnökének a 3 §-ban meghatározott tiszteletdij a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése szerint
megállapitott illetményalap és az 1994. évi LXIV tv. 15. § (1) bekezdése 2. francia bekezdés szerint
megállapitott 0,2-es szorzószám szorzatának megfelelő összeggel emelkedik.
6. §
Több bizottsági tisztség betöltése esetén a 3 §-ban meghatározott alapdij a bizottságokban betöltött
tisztségeknél meghatározott mértékben emelkedik, de
a) több bizottsági tagság esetén is maximum az alapdij 45 %-ával növelhető
b) a bizottság elnökének több tisztség, bizottsági tagság esetén is maximum az alapdij 90 %-ával
növelhető.
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7. §
(1) Amennyiben a képviselő, vagy a bizottságok nem képviselő tagja a testületi munkában történő
részvételében akadályoztatva van, köteles előre bejelenteni, illetve az elmulasztott testületi, vagy
bizottsági ülést követő, vagy akadályoztatásának megszüntetését követő 3 napon belül mulasztását
igazolni.
(2) Az igazolás elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A kötelezettségét megszegő képviselő részére a megállapított tiszteletdijat 25 %-kal csökkenteni
kell háromhavi időtartamra. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítandó.
8. §
(1) A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa megelőlegezett, számlával igazolt
szükséges költségét meg kell téríteni.
(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
9. §
A tiszteletdijak kiutalása negyedévente, utólag történik.
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2006 évi általános választásának napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti A képviselőtestület tagjainak, a bizottsági
elnökének, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdij, természetbeni juttatás megállapitásáról szóló
9/2005. /VII.01./ önkormányzati rendelet.
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