Bikács Község Önkormányzatának
4/1996.(IV.12.) ÖR rendelete
a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott
7/2014. (X.22.) önkormányzati rendelettel.)
Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban
Képviselő-testület)
a
helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 20.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló LXIV. Törvény (továbbiakban: Ptv.)
vonatkozó
rendelkezéseire,
a
bikácsi
települési
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának (továbbiakban:
tiszteletdíj) helyi szabályozást igénylő kérdéseiről a
következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
– a Képviselő-testület települési önkormányzati
képviselőként (továbbiakban: Képviselő) megválasztott
tagjaira terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a társadalmi megbízású
alpolgármesternek megválasztott Képviselőre.
(3) A tiszteletdíj 1996. január 1. napjától kerül bevezetésre.
Tiszteletdíjra való jogosultság
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2.§.
A tiszteletdíj a Képviselőket illeti meg, az e rendeletben
megállapított szabályok szerint.
3.§.
(1) A tiszteletdíjra való jogosultság feltétele, hogy a
Képviselő a Képviselő-testület, a bizottságok ülésein,
falugyűléseken,
közmeghallgatásokon,
egyéb
önkormányzati rendezvényeken (továbbiakban együtt:
önkormányzati rendezvények) rendszeresen részt vegyen.
(2) A tiszteletdíjra való jogosultság elbírálása, és ezzel
összefüggésben a Képviselőnek az önkormányzati
rendezvényről való távolléte „igazolt” vagy igazolatlan
minősítése a Polgármester önkormányzati rendezvényről
való távolléte „igazolt” vagy „igazolatlan” minősítése a
Polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) A polgármesternek a (2) bekezdésében foglalt
döntéseivel szemben a Képviselő legkésőbb a tiszteletdíj
tárgynegyedévi kifizetést követő első soros ülésen fordulhat
jogorvoslatért a Képviselőtestülethez. A Képviselő-testület
a jogorvoslati kérelem tárgyában a jogorvoslati eljárásra
vonatkozó általános szabályok alkalmazásával, egyszerű
szótöbbséggel, alakszerű határozatban dönt.
(4) A tiszteletdíjra való jogosultság elbírálásával
összefüggésben a Képviselő köteles a Polgármesternek
általában előzetesen bejelenteni, ha az önkormányzati
rendezvényen valamely egyéni, munkahelyi (stb)
akadályoztatás miatt nem tud részt venni. Az előzetes
történhet írásban vagy szóban (személyesen, telefonon),
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legkésőbb az adott rendezvény megkezdését megelőző egy
órával.
(5) Ha a képviselő az önkormányzati rendezvényekről való
távollétét valamely méltányolható okból előre bejelenteni
nem tudja, akkor távolléte igazolására az adott rendezvényt
követő három munkanapon belül a Polgármesterhez
írásban benyújtott bejelentésre van lehetősége.
(6) Amennyiben
a Képviselő az önkormányzati
rendezvényről való távollétét a (4)-(5) bekezdés szerint
nem jelenti be, és a bejelentés elmulasztása különös
méltánylást nem érdemel, akkor a távollét „ igazolatlan”nak minősül.
A tiszteletdíj mértéke
4.§1
(1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja: bruttó 30.000,- Ft/hó.
(2)Ha az önkormányzati képviselő bizottsági elnöki tisztséget tölt be,
tiszteletdíja bruttó 40.000,- Ft/hó.
(3)A nem önkormányzati képviselő bizottsági tag tiszteletdíja bruttó 10.000,Ft/hó.

A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése
5.§.
(1)
A
tiszteletdíjaka
6.§.-ban
foglaltak
figyelembevételével – negyed évenként, a tárgynegyedév
utolsó önkormányzati rendezvénye után, de legkésőbb a
tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig kerülnek
elszámolásra.
1
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(2) A tárgynegyedévet követő hónap 15. napján a
Képviselő-testület hivatalának házipénztárából a bikácsi
községházán, a jogosultnak közvetlenül egy összegben
kerül kifizetésre az elszámolás szerint őt megillető három
havi tiszteletdíj. Ha a kifizetés napja heti pihenőnapra,
munkaszüneti napra, ünnepnapra esik, akkor a kifizetésre a
felsoroltakat megelőző utolsó munkanapon kerül sor.
A tiszteletdíj megvonása
6.§.
(1) Nem illeti meg a tiszteletdíj azt a Képviselőt, aki a
tárgynegyedévben tartott összes önkormányzati rendezvény
50% - ának megfelelő, vagy azt meghaladó számú
rendezvényről „igazolatlanul” volt távol.
(2) A tiszteletdíjra való jogosultság, továbbá az ülésekről
való távollét joghatása szempontjából érdektelen, hogy egy
adott elszámolási időszakban /5.§. (1) bek./ szám szerint
hány önkormányzati rendezvényre került sor.
(3) A tiszteletdíjra való jogosultság tekintetében a
Bizottsági üléseken való részvétel számbavételénél mindig
annak a bizottságnak az üléseit kell figyelembe venni,
amelynek elnökeként, tagjaként a Képviselőtestület a
Képviselőt megválasztotta.
Eljárási szabályok
7.§.
(1) A tiszteletdíjak elszámolásának alapbizonylata az egyes
önkormányzati rendezvényeken felvételre kerülő, a
jelenlévő Képviselők aláírását tartalmazó jelenléti ív.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti eredeti jelenléti ívet-legkésőbb
az adott önkormányzati rendezvényt követő 4.
munkanapon- a Polgármester véglegesíti oly módon, hogy
a távollévő Képviselő aláírása helyén feltünteti a távollét „
igazolt” vagy „igazolatlan” minősítését.
(3) Amennyiben az önkormányzati rendezvényről
jegyzőkönyv készül, akkor a (2) bekezdés szerint
véglegesített jelenléti ívről megfelelő számú fénymásolatot
kell készíteni, melyek közül egy példányt a 8.§. szerinti
„
Elszámoló lap”-hoz kell csatolni.
A jelenléti ív véglegesített eredeti példánya az
önkormányzati rendezvényről készült jegyzőkönyv eredeti
(körjegyzői) példányának melléklete. A jegyzőkönyvekhez
mellékletként csatolt és a tiszteletdíjak elszámolása
bizonylatául szolgáló jelenléti íveknek pontosan meg kell
egyezniük. Az egyezőségért
a körjegyzői megbízott
felelős.
8.§.
(1) A tiszteletdíjra való jogosultság megállapítására
vonatkozó döntését, valamint a tiszteletdíj kifizetésére
vonatkozó utasítását a Polgármester a rendelet
mellékletében meghatározott „Elszámoló lap”- on rögzíti, a
tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig.
(2) Az „Elszámoló lap” alapján a tárgynegyedévi
tiszteletdíjak számfejtéséről és kifizetéséről a Polgármester
a Képviselő-testület hivatala útján gondoskodik. A
tiszteletdíjak számfejtése a jogosultnak az adózásra
vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján, a vonatkozó
hatályos adózási jogszabályok figyelembevételével
történik.
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(3) Az „Elszámoló lap „ az ahhoz mellékletként csatolt
jelenléti ívek és a tárgyi számfejtési bizonylat
pénztárbizonylatnak minősül. A tiszteletdíjak
utalványozása a Polgármester az utalvány ellenjegyzése a
körjegyző hatáskörébe tartozik.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) E rendelet a Képviselő-testület az 1996. év. április hó
12. napján tartott ülésen alkotta meg.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 1996. január hó 1 napjától kell alkalmazni.
/Bikács, 1996. április 12.
Varga János sk.
polgármester

Dr. Tóth Lajos sk.
jegyző

Záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bikács, 1996. április 13.
Dr. Tóth Lajos sk.
jegyző
Módosítás: 2002.október 30-tól
Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Bikács, 2014. október 27.
dr. Orova Dániel
jegyző

