C S A N Á D P A L O T A
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
24/2006. (IX. 28.) ÖR.
rendelete

a képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló
15/1996. (XII. 30.) ÖR. rendelet
módosításáról és egységes szövegéről

Záradék:
Kihirdetés ideje: 2006. szeptember 28.
Hatálybalépés ideje: 2006. október 1.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 20. §-ának (2)
bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. törvény 1418. §-aiban kapott felhatalmazás alapján - a képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és
költségtérítéséről szóló 15/1996. (XII. 30.) ÖR. rendelete módosításáról és annak egységes
szövegéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.
/1/ Csanádpalota nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, az állandó
bizottságok elnökeit és tagjait e minőségükben végzett munkájukkal összefüggésben
tiszteletdíj, költségtérítés illeti meg, az e rendeletben foglaltak szerint.
/2/ E rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.
Tiszteletdíj
2. §.
/1/ A települési képviselőt havonta 20.000,- Ft (a továbbiakban: alapdíj) tiszteletdíj illeti
meg.
/2/ Az állandó bizottság elnökének tiszteletdíja havonta – az alapdíjon felül, több tisztség,
bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 90 %-ával növelt összege.
/3/ A képviselő állandó bizottsági tag tiszteletdíja havonta – az alapdíjon felül, több
bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 45 %-ával növelt összege.
/4/ A nem képviselő állandó bizottsági tag tiszteletdíja havonta az alapdíj 45 %-a.
3. §.
/1/ A tiszteletdíj utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül kifizetésre, a
polgármesteri hivatal pénztárából.
/2/ A tiszteletdíj a képviselő és nem képviselő bizottsági tag kérésére az általa megjelölt
pénzintézetnél vezetett folyószámlára utalandó.
Költségtérítés
4. §.
A képviselőnek a számlával igazolt, olyan indokolt költségeit, amelyek a képviselőtestülettől vagy a polgármestertől írásban kapott külön felhatalmazás szerint végzett

- 2 tevékenységével összefüggésben merültek fel, meg kell téríteni. A kifizetést a polgármester
engedélyezi.
Vegyes és záró rendelkezések
5. §.
/1/ A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő, az állandó bizottság elnöke,
tagja és a nem képviselő bizottsági tagja részére megállapított tiszteletdíjat 25 %-kal, 12
havi időtartamra csökkenti.
/2/ A tiszteletdíj /1/ bekezdés szerinti csökkentéséről a polgármester, vagy a bizottság
elnökének kezdeményezésére a képviselő-testület egyedi határozattal dönt.
6. §.
A települési képviselő és a nem képviselő bizottsági tag az őt megillető tiszteletdíjról
lemondhat, határozott vagy határozatlan időre.
7. §.
/1/ Ezen rendelet 2006. október hó 1. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2001. (II. 8.) ÖR. és a 17/2003. (VIII. 1.) ÖR. rendelete hatályát
veszti.
Csanádpalota, 2006. szeptember 26.

Perneki László
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Záradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a
közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.
Csanádpalota, 2006. szeptember 28.
Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Indokolás
a képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló
15/1996. (XII. 30.) ÖR. rendelet
módosításáról és egységes szövegéről szóló 24/2006. (IX. 28.) ÖR. rendelethez

Általános indokolás
A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvényt 2006. október hó 1-jei hatállyal módosító 2006. évi LXVII. törvény rendelkezései
indokolják.
A tervezett módosítás a helyi képviselőket megillető jelenleg hatályos alapdíj összegét nem
érinti.
A tervezett módosítás egyidejűleg a rendelet egységes szövegét is megállapítja.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A javaslat az egyes juttatások kiterjesztését javasolja a képviselőkön túl az állandó
bizottságok elnökeire, tagjaira és nem képviselő tagjaira is.
A 2. §-hoz
A tervezet a települési képviselőt megillető alapdíj összegét illetően módosítást nem
tartalmaz, annak összegét a 2003. július 1-jétől hatályos havi 20.000 Ft-ban javasolja
meghatározni.
A tervezet az állandó bizottságokban elnöki tisztséget viselő, tagságot betöltő képviselőnek
az alapdíjon felüli juttatására tesz javaslatot, melynek összegét a fentebb idézett törvény
által megengedett %-os mérték maximumának figyelembevételével állapítja meg,
függetlenül a betöltött állandó bizottsági tisztségek, tagságok számától.
A javaslat elfogadása esetén
- az állandó bizottság elnöki tisztét is betöltő képviselőt havonta az alapdíj 90 %-ával
növelt összege, összesen 38.000 Ft (a jelenleg hatályos tiszteletdíj 40.000,- Ft),
- a képviselő állandó bizottsági tagot havonta az alapdíj 45 %-ával növelt összege,
összesen 29.000 Ft (a jelenleg hatályos tiszteletdíj 30.000,- Ft),
- a nem képviselő állandó bizottsági tagot pedig az alapdíj 45 %-a, vagyis 9.000 Ft összegű
tiszteletdíj illeti meg (a jelenleg hatályos tiszteletdíj összege 10.000,- Ft).
A 3. §-hoz
A javaslat a tiszteletdíj kifizetési rendjét szabályozza.
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A 4. §-hoz
A tervezet a rendelet jelenleg hatályos szövegét pontosítja, konkrétan meghatározva a
költségtérítésre való jogosultság esetét.
Az 5. §-hoz
A tervezet a tiszteletdíj csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket határozza meg az
esetleges kötelezettségszegés esetére.
A 6. §-hoz
A tiszteletdíjról való lemondás lehetőségéről rendelkezik.
A 7. §-hoz
A rendelet a tervezet szerinti tiszteletdíjak alkalmazását 2006. október hó 1. napjától
javasolja.
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