
A teleptilési képviselők tiszteletdíj áról Murony Közs ég onkormányzata

Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének

912011. (VIII. 17.) önkormínyzúi rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról
(egységes szerkezetben)

(*l(*3) Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptőrvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. $ (4) bekezdésének 0 pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja

A rendelet hatálya

1.$.A rendelet hatálya kiterjed a település önkormányzati képviselőire.

A tiszteletdíj mértéke

2. $. 
(*2)A képviselő - testület a képviseloinek egységes havi tiszteletdíjat á||apitmeg, melynek

mértéke zll4.július l. napjától 50. 200.- Ft/hó.

2/A. 5.t-+l A képviselő - testÍilet a bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíjat á||apit
meg, melynek mértéke 20. 000.- Ft/hó

A tiszteletdíj kifizetésének rendje

3.$. (1) A 2.$.-ban meghatározott tisáeletdíjat évente 4 alkalommal' a negyed évet követő hónap l0.
napjáig kell egy összegben kifizetni.

(2) A tiszte|etdíjak kifizetéséről, átutaláSáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

A tíszteletdíj felhasználásának módja

4.s ( 1) A képviselő tisÍeletdíjának felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezhet:

(2) Felveheti a Polgármesteri Hivatal által számfejtett pénzbeni juttatásként.

(3) Az őt megillető - járulél'kal megnövelt - tiszteletdíjat támogatásként felhasználhatj a az á|ta|a
megjelölt, a település érdekeit szolgáló cél megvalósítására, ide értve a nem kötelezően ellátandó, de
önkormányzati intézmény által elláthatő szolgáltatás' Vagy egyéb közhasznú tevékenység támogatását
is, kivéve a magánszemély támogatását.

A támogatásra felajánlott tiszteletdíj felhasználásának és elszámolásának szabályai

5.s. (l) A támogatásként történó felhasználásról, _ a támogatandó cél megjelölésével - legkésóbb a
tárgy negyedévet megelőző hónap 20. napjáig írásos formában nyilatkozni kell' A nyilatkozatot a
polgármesternek kell címezni. A nyilatkozat mintát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A nyilatkozat a későbbiekben nem vonható vissza, elmu|asáása a támogatásként történő felhasználás
lehetőségének elvesáését vonja maga után, de a tiszteletdíj a Polgármesteri Hivatal által számfejtett
pénzbeni juttatásként ez esetben is felhasználható.



(2) A nyilatkozatban foglalt célmegjelölést a képviselő - testület a következő ülésen hagyja jóvá.

(3) A támogatás felhasználását a számviteli törvény szabáIyai szerint kell dokumentálni, illetve a
költségvetési rendeletben a megfelelő módosításokat a döntésnek megfelelően a negyedévek végével
szükséges elvégezni.

A tiszteletdíj mérséktése, megvonása

6.s. (1) A Képviselő-testi'ilet a munkatervben szereplő testületi ülésekről történő - háromszori
egymást követő- igazolatlan távolmaradás esetén a képviselő tiszteletdíját 25 %o-a| mérsékelheti. A
mérséklés a következő % évitiszteletdíj összegére vonatkozik. Igazo|atlanhiényzásnak minősü|, ha a
képviselő Lávolmaradását, az ülést kezdetéig a polgármester részére nem jelzi. Jelzés nélkül, igazolt
hiányzásnak minősül a kőrházi kezelés, illetve egészségüggyel kapcsolatos rendeléseken való
megjelenés, amelyről szó|ó iratot annak befejezésétől számított 5 munkanapon belü| kell a
pol gármeste r részére elj uttatni.

(2) A tisáeletdíj mérsékléséről határozatban kell dönteni, az adott évben esedékes negyedévi
tiszteletdíj kifizetést megelőző képviselő-testületi ülésen. Az eljárást az igyrendi pénzügyi és
gazdasági bizottság elnöke terjeszti elő, aki egyúttal tájékoztatja a testület tagjait az igazo|atlan
hiány zás körtilménye irő l.

(3) A képviselő-testület üléseiről készült jegyzőktinyvben az igazolt és igazolatlanul távolmaradók
nevétrögzíteni kell.

Zírő rendelkezések

7.s. (1) A rendelet hatályba lépésével együtt hatáIyátveszti2012010. (x. 13.) számú rendelet.

(2) A rendelet 20l1. szeptember 0l.-én lép hatályba,

(3) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyzó gondoskodik.

Fekete Ferenc Zoltátt sk'
Po1gármester

Kihirdetve: 201l. augusztus 18.

Kosznáné Pule Ilona sk.
Jegyző

Kosznáné Pule Ilona sk.

Jegyzó

(-l)Módosította: lOl2O74. (VIII. 18.) önkormányzatirendelet' hatályos 2OI4.OI.Ol.
(-2)Módosíto 

tta: l0 l20 l 4. (vI[. 1 8.) önkorm ányzatirendelet, hatályos 20 l 4.09.0 1 .
(-3)Módosította: l3l2OI4 (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2OI4.12'}I.
(*a)Módosította: |3l2OI4 (XI.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2OI4.12.OI.
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Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja 2014. november 27.



1. sz. melléklet

Nvilatkozat

Alulírott, Murony község önkormanyzat Képviselő-testiiletének képviselője

nyilatkozom, hogy a .......... évi képviselői tiszteletdíjam """""'negyedévi összegével az alábbi

cél megvalósulását kívánom támogatni:

Zőradékz

Murony község önkormányzat képviselő - testiilete a fenti nyilatkozatban megielölt célra való

felhasználást a . . . . . . ..l20 .. . .(t'o . . . .náp) szamír hatőrozat1valj óvahagyta.

Murony, 2O.......év-. ""hó"""nap'

Fekete Ferenc Zoltán
Polgármester

Kosznáné Pule Ilona
Jegyztó


