Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2010. (XI.15.) r e n d e l e t e
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

2. §

(1)
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira.
(2) A rendelet tiszteletdíjra vonatkozó rendelkezései nem terjednek ki
polgármesterre, és az alpolgármesterre.
(1)
(2)

3. §

(1)
(2)

4. §

(1)

a

A Képviselőt megválasztásának időpontjától a megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj
illeti meg.
A képviselők havi tiszteletdíja az 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdése szerint
megállapított mindenkori illetményalap 0,925-szeres szorzata, azaz 37 000.- Ft
(alapdíj).
A képviselő-testület tagjai térítésmentesen vehetik igénybe az önkormányzat által
üzemeltetett strandot.
Az (1) bekezdésben felsorolt természetbeni juttatás megilletik a polgármestert
és az alpolgármestert is.
Képviselőket megilleti képviselői tevékenységük ellátása során felmerült –számlával
igazolt - szükséges költségeik megtérítése.

5. §

(1)

A testületi ülésen való akadályoztatás esetén a képviselő – az ok megjelölésével – a
polgármesternél, vagy a jegyzőnél szóban vagy írásban köteles jelzéssel élni.

(2)

Nem jár tiszteletdíj arra az időre, amidőn a képviselő:
a./ feladatainak ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van,
b./ meg nem jelenése, vagy eltávozása miatt a kitűzött ülés határozatképtelen.

(3)

A képviselő-testület a tiszteletdíjat és természetbeni juttatást megvonhatja attól,
aki a képviselő-testületi munkát önhibájából elhanyagolja / két egymás utáni
testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt./

(4)

A megvonás lehet részleges, teljes és időtartama hat hónapig terjedhet, amely
indokolt esetben megismételhető.

6. §

(1)

A felsorolt járandóságokat havonta utólagosan a Körjegyzőség számolja el és
gondoskodik a kifizetéséről a jogosult által kért módon.

7. §

(1) A rendelet 2010. október 3. napján lép hatályba.
(2) A rendelettel egyidejűleg Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2006. (XI.15.) számú rendelete hatályát veszti.
(3) A jelen rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben
szabályozott módon, az önkormányzat hirdetőtábláján (Ábrahámhegy, Badacsonyi
u. 13.) történő kifüggesztéssel.
Ábrahámhegy, 2010. november 15.

Vella Zsolt

Soltész Attila

polgármester

címzetes főjegyző

Kihirdetve:
Ábrahámhegy, 2010. november 15.

Soltész Attila
címzetes főjegyző

