
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. 
(XI.28.),  10/2010. (X.15.) és a 12/2011. (IX.16.) rendeletekkel módosított 

19/2007. (XII.14.)  rendelete
A települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. felhatalmazása alapján a 
települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire,  
                 tagjaira.

            (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester) 
                  akiknek   díjazásáról a képviselő-testület az 1994. évi LXIV. tv.    alapján   külön 
                  rendelkezik.

A költségtérítés

    2. §.      Az eseti (külön) megbízás teljesítésekor felmerülő utazási, étkezési és szálláskölt-
                 ségek a megbízó által igazolt elszámolás alapján téríthetők meg. Az elszámolás tar-
                 talmazza a megbízás célját, a teljesítés idejét, a megtett km-t, a számlával igazolt
                 egyéb költségeket és a megbízó aláírását.

A tiszteletdíj

3. §. (1) A képviselők és a képviselő-testület állandó bizottsága nem képviselő tagjai 
                 tiszteletdíjra jogosultak.

            (2) A képviselő tiszteletdíja alapdíjból és pótdíjból áll.

            (3) Az alapdíj havonkénti összege bruttó 27.000,-Ft.

            (4) A pótdíj mértéke:
                 Ha a képviselő bizottságnak tagja – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon
                felül tiszteletdíja havonkénti összege bruttó 12.150,-Ft.

            (5) A bizottság nem képviselő tagja havi bruttó 12.150,-Ft tiszteletdíjban részesül. 
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4. §. Hatályát veszítette. 

Vegyes rendelkezések

5. §. (1) A 2-3. §-okban felsorolt járandóságokat havonként göngyölítve a Polgármesteri
Hivatal  számolja  el  és munkabér  kifizetési  napokon gondoskodik a készpénzben 
történő kifizetésről a jogosultnak.

           (2) A 2. §. (2) bekezdése szerinti eseti elszámolás benyújtásakor a megbízott kérheti a
                 soron kívüli megtérítést. Ez esetben a kifizetésnek 3 napon belül meg kell történnie.

6. §. (1) A járandóság  mértékét a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet  
               megalkotásakor felülvizsgálhatja.

           (2) A járandóság elszámolását és kifizetését a jegyző félévenként ellenőrzi.

7. §. Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a 8/1995.
       (VI.12.), 11/1996.(V.20), 4/1999. (II.12.), 17/2003. (XII.19.), 8/2004. (III.12.), 
        20/2006. (XII.15.) és a 6/2007. (III.30.)  önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

8. §. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

                                 Zelenai Tibor Károlyné                      Dr. Kundrák István 
                                       polgármester                                               jegyző

Kihirdetve: 2007. december 14.

Dr. Kundrák István
jegyző
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