A tornyospálcai önkormányzat
25/2006. (XII.22.)
rendelete
a képviselő-testület tagjainak díjazásáról

Tornyospálca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv.
(a továbbiakban: Pttv.) 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési
képviselők díjazásáról, valamint költségtérítésének megállapításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselőtestületének tagjaira megbízatásuk időtartamára.

Képviselők tiszteletdíja
2.§
(1) A települési képviselőt – a polgármester és az alpolgármester kivételével – tiszteletdíj illeti
meg.
(2) A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíja) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztviselői illetményalap (38.650.-Ft)
és a Pttv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott 1,25 szorzószám szorzata, azaz havi bruttó
48.300 Ft.1
(3) Ha a helyi önkormányzati képviselő bizottság tagja, az alapdíjon felül díjazás nem illeti
meg.
Az önkormányzati állandó bizottságok elnökeit az alapdíjon felül 40 %-os mértékű díjazás
illeti meg. 2
(4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjából a nyugdíjjárulékon felül a személyi
jövedelemadóról szóló jogszabályok szerinti mértékben jövedelemadó előleget kell levonni.
(5) A tiszteletdíj mértékét minden évben a költségvetési rendeletben kell szabályozni. A bruttó
tiszteletdíj költségvetési fedezetét meg kell jelölni. A kötelező feladatok ellátását a tiszteletdíj
megállapítása nem veszélyeztetheti.
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Módosította a Képviselő-testület a 2/2008. (II.25.) rendeletével, hatályos 2008. január 1-jétől
Módosította a Képviselő-testület a 11/2008. (V.14.) rendeletével, hatályos 2008. május 1-jétől
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3. §
A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell
téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi (Pttv. 18. § (1)
bekezdés) .
4. §
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati
képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjban nem részesülhet.
5. §
A képviselői tiszteletdíj kifizetése minden hónap 10-éig folyószámlára utalással történik. A
kifizetés megtörténtéről a Polgármesteri Hivatal a képviselőnek banki kivonat-másolatot ad.
6. §
A rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. október 12-étől kell
alkalmazni.
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polgármester
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jegyző
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