Kacsóta Községi Önkormányzat
10/2003.(XII.18.) KT. RENDELETE
a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági
tagok tiszteletdíjáról
(Módosította a 7/2010.(X.11.), a 9/2006.(XII.8.), a 2/2005.(II.4.) KT. Rendelet)
Kacsóta Községi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló többszörösen módosított 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a
következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre és a bizottságok külső tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester), akiknek
járandóságairól a képviselő-testület határozatban dönt.
2. §
(1) A települési képviselői munkájáért 30.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult havonta.1
(2) A bizottságok külső tagjai havonta 10.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg.2
(3) A képviselők – a polgármesterhez benyújtott kérelmük alapján – önkormányzati
mobiltelefonra jogosultak. Az előfizetési díjat a Polgármesteri Hivatal fizeti, a beszélgetések
díját a Polgármesteri Hivatal havonta kiszámlázza.
(4) A képviselők, bizottsági tagok egyéb juttatásra nem jogosultak. Az 1994. évi LXIV. törvény
18.§-a szerinti költségek megtérítése részükre – a végrehajtásáról történő beszámolást
követően – akkor teljesíthető, ha a költség a képviselő-testülettől, bizottságtól, illetve
polgármestertől kapott eseti megbízás teljesítése során merült fel.
3. §

(1) A képviselő-testület, illetve bizottság tagjának, bizottság elnökének, a tiszteletdíja,
illetve természetbeni juttatása legfeljebb 1 évre 25%-kal csökkenthető, amennyiben
képviselői tisztségével együtt járó és a jogszabályokban rögzített kötelezettségeit
megszegi. 3
(2) A tiszteletdíjat, természetbeni juttatást csökkenteni kell amennyiben a képviselő,
bizottsági tag a képviselő-testületi, illetve bizottsági munkáját önhibájából
elhanyagolja, két egymást követő testületi ülésen, illetve bizottsági ülésen előzetes
bejelentés nélkül nem vesz részt.
(3) A tiszteletdíj csökkentésére vonatkozó előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalja meg és döntésre a Képviselő-testület elé terjeszti.
(4) A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követő hó 10. napjáig történő
kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
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4. §
Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.
A 3. § módosításai 2006. december 8-án lépnek hatályba.
A 7/2010.(X.11.) KT. Rendelet módosításai 2010. október 11-én lépnek hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti az 5/2002.(X.30.) KT. Rendelet.
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