NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2007. (II.21.) SZ.
RENDELETE NYÍRÁBRÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐINEK,
BIZOTTSÁGI ELNÖKÉNEK, TAGJAINAK TISZTELETDÍJA
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Nyírábrány Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. Tv. 18.§.(1) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXV. tv.
14-18.§-aiban biztosított felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:
1.§.
1.) A képviselőket képviselői tevékenységük ellátásért, havonta tiszteletdíj illeti meg
(továbbiakban alapdíj), melynek mértéke 30.000 Ft.
A bizottság nem képviselő tagja 7.500 Ft. tiszteletdíjban részesül.
2.) Ha a képviselőnek egyéb folyamatosan ellátandó képviselői megbízása is van, melyért
külön díjazásban nem részesül, az alapdíjon felül havonta 5.000 Ft. tiszteletdíjra
jogosult.
3.) Az állandó bizottság elnökét, az 1.)-2.) bekezdésben foglaltakon túl, az alapdíj
50 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.
4.) Az állandó bizottság tagját az alapdíj 25 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti
meg.
5.) Ad hoc bizottság létrehozása esetén a 2.) – 3.) bekezdések értelemszerű
alkalmazásával, azokat a hónapokat kell figyelembe venni, amelyek során a bizottság
ellátja feladatát.
A tiszteletdíj elszámolása szempontjából a megkezdett hónap egésznek számít.
2.§.
1.) Azokat a képviselőket és bizottsági tagokat, akik a tárgyévben bármely okból a
képviselőtestületi ülések, illetve a bizottsági ülések legalább felén nem vettek részt, a
megállapított tiszteletdíj 60 %-a, azokat pedig, akik legalább háromnegyedén nem
vettek részt, a tiszteletdíj 40 %-a illeti meg.
Az állandó távolmaradó nem jogosult tiszteletdíjra.
2.) A jogtalanul felvett összeget a képviselő köteles visszatéríteni képviselői megbízatása,
bizottsági tagsága megszűnése esetén a pénztárba való visszafizetéssel, képviselői
megbízatása, bizottsági tagsága fennmaradása esetén pedig választása szerint, vagy a
pénztárba való visszafizetéssel, vagy a következő évben esedékes tiszteletíjból
havonta történő levonással.
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3.) A jelenléti ív alapján a hiányzásokat a jegyző minden év januárjában közli a
polgármesterrel, aki az 1.) – 2.) bekezdésben foglaltakra figyelemmel írásban
tájékoztatja az érintetteket.
3.§.
Záró rendelkezés
E rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1-től kell
alkalmazni.
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