Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének
18/2006. (X.13.) rendelete
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 20. § (2) bekezdésében, a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 17. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – elismerve és méltányolva a képviselői tevékenység során az önkormányzati feladatok eredményes végrehajtása érdekében végzett
többletmunkát – a képviselők tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya a települési önkormányzati képviselőkre (továbbiakban: képviselő) terjed
ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a képviselő részére 2006. október 1. napjától – 2006. évre – havi
8.000,- Ft bruttó összegű tiszteletdíjat állapít meg.
(2) A képviselő – a képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján – az önkormányzat érdekében, a község közigazgatási területén kívül végzett munkájával összefüggésben felmerült, számlával illetőleg kiküldetési rendelvénnyel igazolt költségeit elszámolhatja.
(3) A képviselő igényelheti, hogy a testületi munkában való részvétel miatt kieső jövedelmét
az önkormányzat – az Ötv. 20. §-ában foglaltak alapján – térítse meg.
3. §
(1) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. A testületi munkában való felkészült részvétel mellett rendszeresen ellát önkormányzati megbízatásokat, részt vesz
késő délutáni és esti órákban tartandó ülések, rendezvények munkájában.
(2) A megállapított tiszteletdíj adott félévre jutó összegének a 75%-a illeti meg azt a képviselőt, aki az adott félévben az ülések 20%-áról, vagy azt meghaladó mértékben hiányzik.
(3) A tiszteletdíj számfejtésekor figyelmen kívül kell hagyni azokat a hiányzásokat, amikor a
képviselő egészségi állapota miatt volt távol és erről bemutatja az orvosi igazolást, továbbá
ha közeli hozzátartozójának halálesete miatt nem vett részt a képviselő-testületi ülésen.
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4. §
A tiszteletdíjat Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök Községek Körjegyzősége évente két alkalommal július 15. és december 31. napjáig számolja el és gondoskodik annak kifizetéséről a
jogosult által kért módon.
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit az egyes képviselők megbízatásának lejártáig, továbbá a képviselő-testület megbízatása lejártáig kell alkalmazni.
(3) 2007. január 1. napjától a képviselői tiszteletdíj összegét a képviselő-testület évenként, az
éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2002. (X.31.) rendelete, továbbá az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II.16.) rendeletének 25. §-a
hatályát veszti.
Pusztamiske, 2006. október 11.

Takács László
polgármester

Jokesz Mária
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2006. október 13.

Jokesz Mária
körjegyző

INDOKOLÁS
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-a az alábbiakat tartalmazza:
20. § (1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg,
melynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat.
(2) A képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) az alábbiakat tartalmazza:
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok részére - megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíjat
és természetbeni juttatást állapíthat meg.
(3) A polgármester képviselőként tiszteletdíjat nem kaphat.
15. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint
megállapított illetményalap, és az alább meghatározott szorzószám szorzatát:
- 1000-nél kevesebb lakosú település esetén
1,0
16. § (1) A képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a következő természetbeni juttatásban részesítheti:
a) az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet,
b) önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes igénybevétele,
a közüzemi szolgáltatások kivételével,
c) a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti természetbeni juttatás mentes a személyi jövedelemadó fizetés alól.
17. § (1) A képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét, a természetbeni juttatást rendeletben szabályozhatja.
(2) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra
megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.

A képviselők az előző ciklusban a most javasolt összegű tiszteletdíjat kapták azzal az eltéréssel, hogy korábban korlátlan volt a kötelezettségeit megszegő képviselővel szemben a juttatás
csökkentésének, megvonásának lehetősége. Új szabályozás, hogy bekerült az orvosi igazolás
és a közeli hozzátartozó temetése esetén a hiányzás figyelmen kívül hagyása. Ezen kívül módosul a kifizetési időszak egy év helyett félévre.
Mivel 2006. évre a képviselők tiszteletdíját a költségvetési rendelet tartalmazta, ezért a korábbi képviselői tiszteletdíjas rendeleten kívül a költségvetési rendelet ezen részét is hatályon kívül kell helyezni.
Kolontár, 2006. október 5.

Jokesz Mária
körjegyző

