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Zalaszántó Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2010.(XI.23.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §. (2) bekezdésében, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban:Pttv.) 17. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Pttv. 14. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszántó község Önkormányzat Képviselı
testületének képviselı tagjaira (a továbbiakban: képviselı) a Polgármester és az
Alpolgármester kivételével, továbbá a bizottság képviselı tagjaira, nem képviselı
tagra és a tanácsnokra.
(2) Zalaszántó község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
képviselı, a bizottság elnöke és tagjai, valamint a tanácsnok részére
megválasztásának idıpontjától a megbízatása megszőnéséig tiszteletdíjat állapít
meg.
(3) Polgármester és Alpolgármester tiszteletdíjáról Zalaszántó község Önkormányzat
képviselı testülete határozatban dönt.
Az önkormányzati képviselık tiszteletdíja
2. §.
(1) A képvisel tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) havonként a köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint
megállapított illetményalapot nem haladhatja meg.
(2) A képviselı munkájáért havi 20.000 Ft (Húszezer forint) tiszteletdíjra jogosult.
(3) A képviselı a képviselı-testület képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggı költségét a Pttv. 18. §. (1) bekezdésében
meghatározottak szerint kell megtéríteni.
(4) A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követı hó 10. napjáig történı
kifizetésrıl a körjegyzı gondoskodik.

A bizottság, tanácsnok tiszteletdíja
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3. §.
(1) Ha képviselı bizottság tagja, havi tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági
tagság esetén is – az alapdíj 25 %. A bizottsági tag képviselı tiszteletdíja
összegszerően: 25.000 Ft/hó (Huszonötezer forint).
(2) A bizottság nem képviselı tagjának a bizottsági munkáért a képviselı
tiszteletdíjának 65 %-a illeti meg havonta. A bizottság nem képviselı tagjának
tiszteletdíja összegszerően: 13.000 Ft/hó (Tizenháromezer forint).
(3) A bizottság elnökét az alapdíjon felül több tisztség, illetve bizottsági tagság
esetén is az alapdíj 45 %-a illeti meg havonta. A bizottság elnökének tiszteletdíja
összegszerően: 29.000 Ft/hó (Huszonkilencezer forint).
(4) A tanácsnok tiszteletdíja a képviselı tiszteletdíjának 80 %-a illeti meg havonta,
összegszerően: 16.000 Ft/hó (Tizenhatezer forint).
(5) A tiszteletdíj elszámolásáról és minden hónapot követı hó 10. napjáig történı
kifizetésrıl a körjegyzı gondoskodik.

Záró rendelkezés
4.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg Zalaszántó
Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi képviselık tiszteletdíjáról
szóló módosított 19/2006. (XII.13.) számú rendelete hatályát veszti.
Zalaszántó, 2010. november 8.

Farkas Lajos
Polgármester

Gecse Ágnes
Körjegyzı

Záradék:
A rendeletet 2010. november 23-án kihirdettem.
Zalaszántó, 2010. november 23.

Gecse Ágnes
körjegyzı

3

