Sásd Város Képviselıtestületének
9/2006. (XI.13.) ÖKR. számú
rendelete
a polgármester illetményérıl, a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, egyéb
juttatásokról és költségtérítésekrıl szóló módosított, egységes szerkezetbe foglalt
13/2003. (X.6.) ÖKR. számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l és egységes szerkezetbe
foglalásáról.
Sásd Város Képviselıtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. tv-ben
(továbbiakban: Ptv.) kapott felhatalmazás alapján a polgármester illetményérıl, a helyi
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, egyéb juttatásokról és költségtérítésekrıl szóló
egységes szerkezetbe foglalt 13/2003. (X.6.) ÖKR. számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja és a 16/2005. (XII.20.) ÖKR. számú módosító rendelettel együtt egységes
szerkezetbe foglalja: ( A jelen rendelettel módosított szövegrészek vastagon szedettek.)
A polgármester illetménye
1. §.
/1/

A Képviselıtestület a Ptv. 3. §. (2) bekezdésére figyelemmel a polgármester
illetményének meghatározásához 12,5-ös szorzószámot állapit meg.

/2/

A polgármester illetményét a Képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében
megállapított köztisztviselıi illetményalap és (1) bekezdés szerinti szorzószám
szorzataként összegszerően állapítja meg.

2. §.
/1/

A Képviselıtestület a társadalmi megbízatási alpolgármester tiszteletdíjának
meghatározásához a Ptv. 4. §. (2) bekezdése b.) pontja alapján 4,5-ös szorzószámot
határoz meg.

/2/

Az alpolgármester tiszteletdíját a Képviselıtestület az (1) bekezdés szerinti
szorzószám és az 1. §. (2) bekezdés szerinti illetményalap szorzataként összegszerően
állapítja meg.

/3/

A Képviselıtestület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíjat
a (2) bekezdésében foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja.
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A helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíja
3. §.
/1/

A Képviselıtestület a helyi önkormányzati képviselı (továbbiakban: képviselı)
részére – az e rendeletben foglalt feltételekkel – megbízatása megszőnéséig
tiszteletdíjat állapit meg.

/2/

A polgármester és alpolgármester képviselıként tiszteletdíjra nem jogosult.
4. §.

/1/

A képviselı havi tiszteletdíja a Ptv.15.§. (1) bekezdése alapján a mindenkori
köztisztviselıi illetményalappal azonos összegő (továbbiakban: alapdíj). (Ez a 2006.
évre 36.800,-Ft.)

/2/

A bizottság elnökének – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – tiszteletdíja az
alapdíj 160 %-ával azonos összegő.

/3/

A bizottság nem képviselı tagja az alapdíj 45 %-ával azonos összegő tiszteletdíjban
részesül.

/4/

A képviselı a bizottsági tagság esetén az alapdíj 145 %-ával azonos összegő
tiszteletdíjra jogosult. A bizottsági tagság után járó tiszteletdij mértéke több bizottsági
tagság esetén sem változik.

/5/

Az /1/-/4/ bekezdésben meghatározott tiszteletdíjakat Képviselıtestület összegszerően
állapítja meg.
5. §.

/1/

A Képviselıtestület a kötelezettségeit megszegı képviselı megállapított
tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi idıtartamra csökkentheti,
illetıleg természetbeni juttatását ugyanilyen idıtartamra megvonhatja. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkenés, illetve a megvonás újra megállapítható.
/Ptv. 17.§. (2)/

/2/

Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megszegésének tekintendı az is, ha a
képviselı, nem képviselı bizottsági tag, bizottsági elnök testületi ülésrıl, vagy
bizottsági ülésrıl igazolatlanul hiányzik.

/3/a.) Az /1/ bekezdés szerinti tiszteletdíj csökkentésére a polgármester, bizottság
esetében bizottsági elnök köteles javaslatot tenni a soron következı testületi
ülésen.
b.)
/4/

A Képviselıtestület tagja bármikor indítványozhatja a tiszteletdíj csökkentését.
A Képviselıtestület a tiszteletdíj csökkentésérıl minısített többséggel dönt.
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6. §.
A tiszteletdíjat a Polgármesteri Hivatal számfejti és folyósítja a tárgyhónapot követı 5.
munkanapon belül.
Egyéb juttatások
7. §.
/1/

A Képviselıtestület valamennyi képviselı részére természetbeni juttatásként biztosítja
a képviselıi tevékenységet segítı közlöny elıfizetését, esetenként kiadványok
megrendelését.

/2/

Az /1/ bekezdés szerinti természetbeni juttatás mentes a személyi jövedelemadó
fizetése alól (Ptv. 16.§. (2) bek.).
7/A.§.1

A képviselıtestület valamennyi képviselı és tisztségviselı részére kedvezményes étkezési
lehetıséget biztosit. Az étkezést a TOT. Általános Iskola napközi konyháján lehet igénybe
venni. A kedvezmény mértéke megegyezik a mindenkori önkormányzati alkalmazottak
részére megállapított kedvezmény összegével.
7/B.§.2
Valamennyi képviselı és tisztségviselı jogosult az önkormányzat által fenntartott kulturálisközmővelıdési intézmények, sport-és szabadidıs létesítmények alapszolgáltatásainak
ingyenes igénybevételére.
7/C.§.3
A képviselı, tisztségviselı kedvezményes üdültetésben részesülhet az önkormányzat
fonyódligeti üdülıjében. A kedvezmény mértéke megegyezik az önkormányzati
alkalmazottakra vonatkozó kedvezmények mértékével.
7/D.§.4
(1)

1

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti
és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
14/2001. (X.24.) Ökr. számú rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-5.§. –ában megállapított
juttatások, támogatások a polgármestert is megilletik.

A 4/2002. (IV.29.) ÖKR.számú rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
A 4/2002. (IV.29.) ÖKR. számú rendelet 2.§-ával megállapított szöveg.
3
A 4/2002. (IV.29.) ÖKR. számú rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.
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A 4/2002. (IV.29.) ÖKR. számú rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.
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4

(2)

Az (1) bekezdés szerinti juttatások, támogatások elbírálásáról
egyszerő többséggel dönt.
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a képviselıtestület

7/E.§.

(1)

A képviselı halála esetén a polgármester díszsírhelyet adományoz annak a
képviselınek, akit legalább háromszor megválasztottak a képviselıtestület tagjának.

(2)

A díszsírhelyre jogosult képviselı házastársa vagy közeli hozzátartozója halála esetén
a képviselı saját jogán díszsírhelyre tarthat igényt.

(3)

Ez a juttatás az (1) –(2) bekezdésben foglalt esetekben együttesen is csak egyszer
adományozható.
Költségtérítések
8. §.

/1/

A Képviselıtestület a polgármester részére a Ptv.18.§. (2). bek. alapján, választása
szerint költségátalányt állapit meg. A költségátalány az illetményének 30 %-ával
azonos összegő.

/2/

Az (1).bekezdés szerinti költségátalányon felül a polgármestert megilleti a hivatalos
kiküldetés keretében elszámolható napidíj. A költségátalánynak nem része a szakmai
továbbképzésekkel kapcsolatosan felmerülı díjak és esetleges szállásköltségek,
valamint a külföldi kiküldetéssel összefüggı költségek. Az elszámolható költségek
leigazolására a Pénzügyi Bizottság elnöke, a külföldi kiküldetés engedélyezésére a
Képviselı-testület jogosult.

/3/

Az /1/ bekezdés szerinti költségátalányt polgármester minden hónapban elıre, az
illetménye kifizetésével együtt jogosult felvenni. A felvett összeg után elszámolási,
adózási kötelezettség nem terheli.
9. §.

A képviselınek a képviselıtestület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységgel
összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt szükséges költségeit megtéríti. A képviselıi
költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
10. §.
/1/
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A jelen rendelet kihirdetése napjával lép hatályba, de a rendelkezéseit 2006.
október 1. napjától lehet alkalmazni.

A 16/2005. (XII.20.) Ökr. számú rendelet 1.§-ával megállapított szöveg
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/2/

A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a polgármester
illetményérıl, a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, egyéb
juttatásokról és költségtérítésekrıl szóló többször módosított, egységes
szerkezetbe foglalt 13/2003. (X.6.) ÖKR. számú rendelet, valamint az ezt
módosító 16/2005. (XII.20.) ÖKR. számú rendelet.

S á s d, 2006. november 2.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyzı

Kihirdetve:
S á s d, 2006. november 13.

Dr.Kajdon Béla
jegyzı

