Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és
kiesett jövedelmének megtérítéséről
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati
képviselők és a nem képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról a
következőket rendeli el.

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok
elnökeire és tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tisztségviselőkre: a polgármesterre,
alpolgármesterre.
2. §
(1) A települési képviselő munkájáért havonta 50.000,- Ft tiszteletdíjra
jogosult.
(2) A képviselők tiszteletdíja nem növekszik bizottsági elnöki tisztség,
vagy több bizottsági tagság, illetve ideiglenes bizottsági tagság, illetve
elnöki tisztség betöltése miatt.
(3) A nem képviselő bizottsági tagok a bizottsági munkáért havi 10.000,- Ft
tiszteletdíjra jogosultak akkor is, ha több bizottságban vesznek részt.
(4) A tiszteletdíj mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetési
rendelet megalkotásakor felülvizsgálja.
3. § A települési képviselő, az állandó bizottság elnöke, tagja, az állandó
bizottság nem képviselő tagja feladatai elvégzésének akadályoztatását
haladéktalanul, az ülést megelőzően köteles a Polgármesternek bejelenteni.
4. § A távollétet a mulasztást követő 15 napon belül igazolni kell.
5. § A kötelezettségeit akkor szegi meg a képviselő, ha a képviselő-testületi
ülésen vagy a bizottsági ülésen legalább két alkalommal igazolatlanul távol
marad.
6. § A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíját
legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

7. §
A települési képviselő - testületi munka végzése miatt - kiesett
jövedelmének megtérítésére a helyi önkormányzatokról szóló törvény
előírásai az irányadóak.
8. § A települési képviselő – a képviselő-testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységével összefüggő – költségtérítésére a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény előírásai az irányadók.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mány Község
a
települési
képviselők
Önkormányzata
Képviselő-testületétének
tiszteletdíjáról szóló 2/1995. (II.06.) számú rendelete, valamint az azt módosító
5/1997. (VII.11.), a 2/1998. (II.13.), a 3/1999. (II.12.), az 1/2000. (II.11.), a
7/2001. (IV.13.), az 1/2002. (II.15.) és a 2/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelete.
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