Koppányszántó község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2007./I.18./ számú rendelete
A települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól
(módosítással egységes szerkezetbe)
Koppányszántó község Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési képviselők
tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról A polgármesteri tisztség ellátásának
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok nem képviselő tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akiknek díjazásáról a képviselő-testület
az 1994. évi LXIV. tv. alapján külön rendelkezik.
Tiszteletdíj
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2. §

A képviselőket képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek havonkénti összege
28.000 Ft., azaz: huszonnyolcezer forint
Költségtérítés
3. §
(1) A képviselők és bizottságot tagjai jogosultak a testület, a bizottságok, a polgármester által
részükre adott eseti megbízás teljesítése során felmerült költéseik megtérítésére.
(2) Az (1) bekezdésben írt megbízás teljesítésekor felmerülő utazási, étkezési és szállás
költségek megtérítéséről a megbízóval (képviselő-testület esetében: polgármester,
bizottság esetében: annak elnöke) igazoltatott elszámolás alapján a Értény-Koppányszántó
Községek Körjegyzőségének koppányszántói irodája (továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.
Az elszámolás tartalmazza a megbízás célját, a teljesítés idejét, az igénybevehető
közlekedési eszközt, a megtett km-t, a számlával igazolt étkezési, szállás és egyéb
költséget, valamint a megbízó aláírását.
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2/2008. (II.15.) ör. 1. §-a, hatályos 2008. január 01-től
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Vegyes rendelkezések
4. §
(1) A 2. § valamint 3. §-okban felsorolt járandóságok havonként göngyölítve a Hivatal
számolja el és gondoskodik a kifizetésről a jogosult által kért módon.
(2) A 3. § szerinti eseti elszámolás esetén a jogosult kérheti a soron kívüli megtérítést. Ebben
az esetben a kifizetésnek 8 (nyolc) napon belül meg kell történnie.
(3) A képviselő-testület a kötelezettségét megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját
25 %-al maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén
a csökkentés újra megállapítható.
5. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. október 01. napjától kell
alkalmazni.
Niklai János
polgármester

Fábián Péter
körjegyző

Záradék:
A rendelet 2007. január 18. napján kihirdetve.
Koppányszántó, 2007. január 19.
Fábián Péter
körjegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2008. február 14.
Koppányszántó, 2008. február 14.
Fábián Péter
körjegyző
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