
A teleptilési képvis el k tiszteletdíj r l Murony Kozs ég Önkormányzata

Murony kiizség onkormányzat Képvisel - testiiletének

912011. (VIII. 17.) iinkormányzati rendelete

a telepiilési képvisel k tiszteletd íjár l-
(egységes szerkezetben)

(*l)Murony Kozség Önkormányzatának Képvisel -testtilete az Alaptorvény 32. cikk (2)
bekezdésében' valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az
cinkormányzati képvisel k tiszteletdíjár l sz l , tobbszcir m dosított 1994. évi LXN. torvény
14. $ (1) bekezdésében és |7. $ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apjan az a|ábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.$.A rendelet hatá|ya kiterjed a teleptilés onkormányzati képvisel ire.

A tiszteletdíj mértéke

2. $. 
(*2)A képvisel - testiilet a képvisel inek egységes havi tiszteletdíjat át|apít meg, melynek

mértéke 2014.jir1ius I. napját l 50. 200.- Ft/h .

A tÍszteletdíj kifizetésének rendje

3.s. (1) A 2.$.-ban meghatározott tiszteletdíjat évente 4 alkalommal, a negyed évet kovet h nap 10.
napjáíg kell egy <isszegben kiÍizetni.

(2) 
^tiszteletd 

íjakkifizetésér l, átutalásár l a polgármesteri hivatal gondoskodik.

A tiszteletdíj felha sznáiásának m dj a

4.s (1) A képvisel tiszteletdíjának felhasználásár l az alábbiak szerint rendelkezhet:

(2) Felveheti a Polgármesteri Hivatal á|tal számfejtettpénzbeni juttatásként.

(3) Az t megilleto - járulékkal megnovelt _ tiszteletdijat támogatásként felhasznáIhat1a az áItala
megjelolt, a telepi.ilés érdekeit szolgál cél megval sításátra, ide értve a nem kotelez en ellátand , de
onkormányzatí intézmény á|ta| elláthat szolgáItatás, vagy egyéb kozhasznri tevékenység támogatását
is, kivéve a magánszeméIy támogatását.

A támogatásra felajánlott tiszteletdíj felhasználásának és elszámolásának szabályai

5.$. (1) A támogatásként tortén fe|használásr l, - atámogatand cél megjelolésével - legkés bb a
tárgy negyedévet megel zo h nap 20. napjáig írásos formában nyilatkozni kell. A nyilatkozatot a
polgármesternek kell címezni. Any1latkozat mintát a rendelet I. számtt melléklete tartalmazza.
A nyilatkozat a kés bbiekben nem vonhat vissza, e|mulas ása atámogatásként tortén felhasználás
lehet ségének elvesztését vonja maga utén, de a tiszteletdíj a Polgármesteri Hivatal á|tal számfejtett
pénzbeni juttatásként ez esetben is felhasználhato.

(2) 
^nyilatkozatban 

foglalt célmegielolést a képvisel _ testtilet a kovetkez tilésen hagyja j vá.



(3) A támogatás felhasznáLását a számviteli torvény szabályai szerint kell dokumentálni, illetve a
koltségvetési rendeletben a megfelel m dosításokat a dontésnek megfelel en a negyedévek végével
sztikséges elvégezni.

A tiszteletdíj mérséklése' megvonása

6.$. (1) A Képvisel -testtilet a munkatervben szerepl testtileti tilésekr l tortén _ háromszori
egymást kovet - igazolat|an távolmaradás esetén a képvisel tisáeletdiját 25 oÁ-a| mérsékelheti. A
mérséklés a kovetkezo % évt tiszteletdíj osszegére vonatkozik. Igazo|atlanhíinyzásnak min stil, ha a
képvisel távolmaradását, az ulést kezdetéig a polgármester részére nem jelzi. Jelzés nélki'il, igazolt
hiányzásnak min stil a korházi kezelés, illetve egészségi.iggyel kapcsolatos rendeléseken val
megjelenés, amelyr l sz l iratot annak befejezését l számitott 5 munkanapon beltil kell a
polgármester részére elj uttatni.

(2) A tisáeletdíj mérséklésér l hatátrozatban kell donteni, az adott évben esedékes negyedévi
tiszteletdíj kifizetést megelozo képvisel -testtileti tilésen. Az eljárást aZ tigyrendi pénnjgyi és
gazdasági bizottság elnoke terjesái el , aki egyrittal tájékoztatja a testtilet tagjait az igazolatlan
hiány zás korti lménye i r l .

(3) A képvisel _testtilet tiléseir l késztilt jegyz konyvben az igazolt és igazolatlanul távolmarad k
nevét rogzíteni kell.

Zár rendelkezések

7.$. (1) A rendelethatáIyba lépésével egyiitt hatáLyát veszti 20l20I0. (X. 13.) számir rendelet.

(2) A rendelet 2011. szeptember 01.-én lép hatá|yba,

(3) Kihirdetésér l a helyben szokásos m don a jegyzo gondoskodik.

Fekete Ferenc Zoltán sk.
Po1gármester

Kihirdetve: 20Il. augusáus 1 8.

Kosznáné Pule Ilona sk.
Jegyzo

Kosznáné Pule Ilona sk.

Jegyzo

(-')M dosította: I0l20I4. (Vm. 18.) onkormányzati rendelet, hatályos 2OI4.O}.u.
(-')M dosította: IOl20|4. (Vm. 18.) onkorrnányzati rendelet, hatályos 2OI4.O}.u.

Az egységes szerkezetbe foglalás id pont1a2014. augusztus 18.



1. sz. melléklet

Nvilatkozat

Alulírott, Murony kozség ÖnkormányzatKépvisel _testiiletének képvisel je

nyilatkozom, hogy a .... évi képvisel i tiszteletdijam .....negyedévi osszegével az alábbi

cél megval sulását kívánom támogatn:

aláírás

Zíra'dékz

Murony kozség onkormányzat képvisel _ testiilete a fenti nyilatkozaftan megjelolt célra val
felhasználást a ..l20....(h ....nap) szám határozatával j váhagyta.

Murony,20.......év. ......h ......nap.

Fekete Ferenc Zoltán
Po1gármester

Kosznáné Pule Ilona
Jegyzo


