Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
37/2006. (X. 12.) rendelete
a települési képviselık kiesett jövedelmének megtérítésérıl,
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítésérıl
Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 20. §-ában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl
és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési képviselık kiesett jövedelmének
megtérítésérıl, tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítésérıl az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének tagjaira (a
továbbiakban: települési képviselı), az állandó bizottságok elnökeire, tagjaira, az állandó
bizottságok nem képviselı tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármester(ek)re.

A kiesett jövedelem megtérítése
2. §
(1) A települési képviselıt a testületi munkában való részvételhez szükséges idıtartamra a
munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a Képviselıtestület téríti meg, melynek alapján a települési képviselı társadalombiztosítási ellátásra is
jogosult (1990. évi LXV. törvény 20. §-ának (1) bekezdése).
(2) A települési képviselı kiesett jövedelme a munkáltató által kiadott, a felmentés
idıtartamát és a levonások összegét is tartalmazó igazolása alapján téríthetı meg. A kifizetést
a polgármester engedélyezi.

A tiszteletdíj
3. §
(1) A települési képviselı havi tiszteletdíja 36.800 Ft (a továbbiakban: alapdíj).
(2) A települési képviselıt, ha állandó bizottság elnöke, tagja, az alapdíjon felül tiszteletdíj
nem illeti meg.
(3) Az állandó bizottság nem képviselı tagjainak havi tiszteletdíja 9200 Ft.

A természetbeni juttatás
4. §
(1) A Képviselı-testület a települési képviselıt és a bizottság nem képviselı tagját
természetbeni juttatásként a képviselıi tevékenységet segítı közlöny, kiadvány, szakfolyóirat
elıfizetésében, megvásárlásában részesíti.
(2) A természetbeni juttatás iránti igényt a Polgármesternek kell bejelenteni, aki az igény
indokoltsága esetén intézkedik a megrendelésrıl.

A költségek megtérítése
5. §
A települési képviselınek a képviselı-testület képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenységgel összefüggı, általa elılegezett, számlával igazol, szükséges költségét meg kell
téríteni. A képviselıi költségek kifizetését a Polgármester engedélyezi. (1994. évi LXIV.
törvény 18. §)

A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás megvonása
6. §
(1) A települési képviselıt, az állandó bizottság elnökét, tagját, az állandó bizottság nem
képviselı tagját, ha feladatai ellátásában 30 napon keresztül vagy azt meghaladóan
akadályoztatva van, az akadályoztatás idıtartamára a tiszteletdíj nem illeti meg.
(2) A települési képviselı, az állandó bizottság elnöke, tagja, az állandó bizottság nem
képviselı tagja akadályoztatását haladéktalanul köteles a Polgármesternek bejelenteni.
7. §
(1) A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás – a (3) bekezdés szerinti mértékben –
mérsékelhetı, illetve megvonható attól, aki két egymást követı testületi (bizottsági) ülésen
igazolatlanul nem vesz részt.
(2) Nem minısül igazolatlan távollétnek:
a) a Képviselı-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekő tevékenység,
b) állampolgári kötelezettség teljesítése,
c) a képviselı munkáltatója által elrendelt, vagy saját keresı tevékenységével összefüggı
hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetés,
d) keresıképtelenséggel járó betegség,
e) egyéb méltányolható személyes ok.

(3) A tiszteletdíj, illetve a természetbeni juttatás részleges megvonásának mértéke nem lehet
kevesebb, mint a tiszteletdíjnak, illetve a természetbeni juttatás pénzben kifejezett értékének
50 %-a.
(4) E § alkalmazásában testületi ülésen a képviselı-testületi és a bizottsági ülést egyaránt
érteni kell.
8. §
(1) A távollét igazolásául szolgáló okiratokat legkésıbb a képviselı-testületi, illetve bizottsági
ülés napjáig, a 7. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben pedig az ok megszőnését
követıen haladéktalanul a polgármesterhez, illetıleg bizottság elnökéhez kell benyújtani.
(2) A 7. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti esetben a bejelentést a Polgármesternél
(bizottsági ülés esetében a bizottság elnökénél) szóban – telefonon - az ülés kezdetéig kell
megtenni.
(3) A Polgármester minden képviselı-testületi ülésen megállapítja az igazolatlanul hiányzók
névsorát, és amennyiben a 7. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel fennáll, elıterjesztést
tesz a Képviselı-testületnek a tiszteletdíj mérséklésére, illetve megvonására. E szabályokat a
bizottsági ülésekre is alkalmazni kell, azzal a különbséggel, hogy igazolatlan távollét esetén a
megvonásra a bizottság elnöke tesz javaslatot a Képviselı-testületnek, a tényállás
megvalósulása után következı ülésen.

Vegyes és záró rendelkezések
9. §

A kiesett jövedelmet, a tiszteletdíjat és a költségtérítést, a tárgy hónapot követı hónap ötödik
napjáig kell kifizetni. A kifizetésrıl a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A jogosult kérheti a
folyószámlájára történı átutalást.
10. §
(1) Ez a rendelet visszamenılegesen, 2006. október 1-vel lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a települési képviselık, bizottsági
tagok, elnökök, és a nem képviselı bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról
szóló 19/2002. (XI. 28.) Kt. rendelet és az azt módosító 15/2003. (VII. 30.) Kt. rendelet.

dr. Bognár András
polgármester

dr. Homonnay Dorottya
jegyzı

