Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (XI.04.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 35. § (1) bekezdésében és a 143.§ (4)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat
- települési képviselőire – bele nem értve az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott
személyeket,
- Képviselő-testülete bizottságának
- képviselő tagjaira és elnökére,
- nem képviselő tagjára.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat
- polgármesterére,
- alpolgármesterére.
2. §
(1) A Képviselő-testület a képviselő részére, megválasztásának időpontjától megbízatása
megszűnéséig állapít meg tiszteletdíjat.
(2) E rendelet alkalmazásában alapdíjként az 1. számú mellékletben meghatározott képviselői
tiszteletdíj összegét kell érteni.
(3) A tiszteletdíj kifizetése havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig történik.
3. §
Bizottság képviselő tagjának és elnökének tiszteletdíja
(1) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság
esetén bizottsági tagságonként – 10.000 forint.
(2) A bizottságok képviselő tagjai tiszteletdíjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén
tagságonként – 20.000 forint.
(4) A bizottságok elnökei tiszteletdíjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja
(1) A bizottság nem képviselő tagja havonta 10.000 forint tiszteletdíjban részesül.
(2) A bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának mértékét a 2. számú melléklet
tartalmazza.

5.§
A költségtérítés
(1) A képviselőnek az alábbi feltételek együttes megléte esetén meg kell téríteni azt a költségét,
amely:
- a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével
összefügg,
- számlával igazolt,
- szükséges költségnek minősül.
(2) A képviselő számára a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenysége az a tevékenyég,
- amely tevékenység ellátására a Képviselő-testület, a polgármester, illetve a bizottság
megbízta.
(3) Számlával igazolt az a költség, melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
számlát tud bemutatni. (Az utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény
nyomtatvány kitöltésével igazolható.)
(4) Szükséges költség az a költség, amely a feladat, tevékenység ellátásához elengedhetetlenül
szükséges, nélküle adott tevékenység nem lenne ellátható, s melynek képviselő általi viselése
indokolatlan.
(5) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi a bemutatott számlák és az
(1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása ellenőrzését követően.
6.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelete.
Álmosd, 2019. október 31.

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Tóth Sándor
polgármester

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2019. 11. 04.
dr. Medve Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 14/2019. (XI.04.) önkormányzati rendelethez
A képviselők havi tiszteletdíja
A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja havi bruttó 50.000 Ft.

2. melléklet a 14/2019. (XI.04.) önkormányzati rendelethez
A bizottságok elnökének, képviselő tagjainak, és a nem képviselő tagok e tisztségével
kapcsolatos tiszteletdíja:
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