Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról
és költségtérítéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A rendelet célja, hogy az önkormányzati feladatok ellátása érdekében tevékenykedő társadalmi megbízatású polgármester részére a 3. § (3) bekezdése szerinti természetbeni juttatást, a
társadalmi megbízatású alpolgármester részére a 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti természetbeni
juttatást, az önkormányzati képviselők, a bizottság elnökei és nem képviselő tagjai részére
tiszteletdíjat állapítson meg.
(2) A rendelet személyi hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjaira, bizottsági elnökeire és tagjaira (képviselő és nem
képviselő) terjed ki.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre a 3. § kivételével.

2. A helyi képviselő, bizottsági tag tiszteletdíja
2. §
(1) A Képviselő-testület az 1. § (2) bekezdésében megnevezett személyek részére e rendeletben meghatározott keretek között tiszteletdíjat állapít meg.
(2) A rendelet szerinti jogosultakat a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig tiszteletdíj illeti meg.
(2) A települési képviselő havonta 50.000 Ft tiszteletdíjra jogosult (a továbbiakban: alapdíj).
(3) A bizottsági elnökök havi pótdíja 30.000 Ft.
(4) A bizottság nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja 20.000 Ft.

3. Természetbeni juttatás
3. §
(1) A Képviselő-testület a képviselő részére természetbeni juttatásként a Segesd Község Önkormányzata tulajdonát képező Tablet használatát biztosítja, annak tartozékaival és szükséges
szoftverekkel.
(2) A Képviselő-testület lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő képviselői megbízatásának
megszűnésekor kérelmezze a részére használatra biztosított Tablet megvásárlását, melyről a
polgármester dönt.
(3) A Képviselő-testület a polgármester részére mobiltelefon használatát és annak költségeit
biztosítja.
4. A helyi képviselő, bizottsági tag költségtérítése
4. §
(1) A képviselő testületi munkával kapcsolatos igazolt költségei esetenként számolhatók el és
a polgármester engedélyével fizethetők ki.
(2) A bizottságok nem képviselő tagja az (1) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult
költségtérítésre.
5. A tiszteletdíj mérséklése, megvonása
5. §
(1) A képviselő testületi ülésről, bizottsági ülésről való igazolatlan távollét esetén a tiszteletdíj
mérsékelhető, illetve megvonható.
(2) Amennyiben a települési képviselő, bizottsági tag a testületi ülésen igazolatlanul nem vesz
részt, a következő havi tiszteletdíját 50 %-al mérsékelni kell.
(3) Újabb igazolatlan hiányzás esetén a tiszteletdíjat és a természetbeni juttatást meg kell
vonni, és annyi ideig szüneteltetni kell a folyósítást, ahány ülésről a képviselő vagy bizottsági
tag hiányzott.
(4) A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás megvonásáról a polgármester előterjesztésére a
képviselő-testület a hiányzást követő ülésen dönt.

(5) A testületi ülésről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a képviselő, bizottsági tag az ülést megelőzően, alapos indokkal a polgármesternek vagy bizottsági elnöknek
bejelenti.
(6) Alapos indoknak kell tekinteni, ha a hiányzásra
a) méltányolható magánérdek (betegség, közeli hozzátartozó halála, stb.), vagy
b) képviselői tisztségéből eredő elfoglaltság (kiküldetés, rendezvény, stb.),
vagy
c) állampolgári kötelezettség teljesítése, vagy
d) objektív körülmény akadályozása (baleset, árvíz, stb.) miatt kerül sor.
A távollét igazolása a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvben a „Távol
(igazoltan)” szöveggel történik.
6. Működési feltételek biztosítása
6. §
(1) Az önkormányzat hivatali szervezete, a közös önkormányzati hivatal biztosítja a helyi
képviselő, bizottsági tag feladatai ellátásához a szükséges technikai és adminisztrációs feltételeket.
(2) A tiszteletdíj a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre, a kifizetésről a közös
önkormányzati hivatal gondoskodik.

7. Záró rendelkezések
7. §
E rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.
8. §
Hatályát veszti Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi képviselők,
bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló
23/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete.
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Indokolás
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
A Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a
tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletben határozza meg.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet célját és személyi hatályát határozza meg.
2. §-hoz
A Képviselő-testület élve a Mötv. 35. § (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel, tiszteletdíjat
állapít meg a képviselőknek, a bizottság elnökeinek, valamint a bizottságok nem képviselő
tagjainak. A képviselői tiszteletdíj úgynevezett alapdíja, a bizottsági elnökök pótdíja, valamint
a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja összegszerűen kerül megállapításra. A polgármestert és az alpolgármestert nem illeti meg a képviselői tiszteletdíj, mivel részükre a
Képviselő-testület külön döntéssel állapítja meg a tiszteletdíjat.
3. §-hoz
A Mötv. már hivatkozott rendelkezése alapján a Képviselő-testület jogosult természetbeni juttatást is megállapítani a képviselőknek. A rendelet tartalmazza, hogy a képviselők képviselői
munkájuk segítése céljából Tablet-et, annak tartozékait és a szükséges szoftvereket kapják
természetbeni juttatásként. Ez a természetbeni juttatás az alpolgármestert is megilleti. A rendelet-tervezet ezen szakasza biztosítja annak lehetőségét, hogy a képviselő képviselői mandá-

tumának megszűnését követően kérje a Tablet megvásárlását, mely kérelem tárgyában történő
döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
A polgármester természetbeni juttatásként mobiltelefonra és az azzal járó költségek megtérítésére kap jogosultságot a rendelet-tervezet ezen szakasza alapján.
4. §-hoz
A képviselők és a bizottsági tagok költségtérítésére vonatkozó szabályokat határozza meg a
rendelet.
5. §-hoz
A rendelet a tiszteletdíj mérséklésére és megvonására vonatkozó szabályokat rögzíti. Részletezésre kerülnek azok az alapos indokok, melyek az igazolt hiányzás alapját adhatják.

6. §-hoz
A rendelet meghatározza a tiszteletdíj utalására vonatkozó szabályokat.
7-8. §-okhoz
A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket rögzíti.

