Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról,
és természetbeni juttatásairól
[
egységes szerkezetben a 17/2003. (IX. 1.)1, az 1/2008. (II. 04.)2, a 2/2010. (II. 12.)3, a 13/2010. (X. 19.)4és a
4/2011. (II. 11.)5önkormányzati rendeletekkel.]

Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1994. évi LXIV. tv. 14. §-ban kapott
felhatalmazása alapján az önkormányzat képviselői részére megállapítható tiszteletdíj és
természetbeni juttatások kérdésében az alábbiak szerint rendelkezik.
1. §1 2 3 4 5
A diósdi képviselő, bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíja

(1)

A diósdi képviselő havonta tiszteletdíjra (alapdíj) jogosult. A tiszteletdíj havi összege
69.570.-Ft forint (azaz: hatvankilencezer-ötszázhetven forint).

(2) Az a képviselő, aki valamelyik bizottságnak tagja havi 100876.- Ft forint (azaz:
százezer-nyolcszázhetvenhat forint) tiszteletdíjra jogosult.
(3) A bizottságok nem képviselő tagjai havi 31.306.harmincegyezer-háromszázhat forint) tiszteletdíjra jogosultak.
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2. §
A képviselő költségtérítése, természetbeni juttatása
(1) A diósdi képviselő és a bizottság nem képviselő tagjai természetbeni juttatásban
részesülnek.
a.) képviselői tevékenységet segítő „Képviselők közlönye” kiadvány szakfolyóirat
előfizetése,
b.) a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét,
esetenként maximum 30.000,- Ft értékben meg kell téríteni.
(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
1

Hatályon kívül: 17/2003. (IX. 01.) ör. rendelettel. Hatálytalan 2003. július 1-től.
Hatályon kívül: 1/2008. (II. 04.) ör. rendelettel. Hatálytalan 2008. január 1-től.
3
Hatályon kívül: 2/2010. (II. 12.) ör. rendelettel. Hatálytalan 2010. március 1-től.
4
Hatályon kívül: 13/2010. (X. 19.) ör. rendelettel. Hatálytalan 2010. október 3-tól.
5
Módosította: 4/2011. (II. 11.) ör. rendelet. Hatályos 2011. február 11-től.
2

3. §
Működési feltételek biztosítása
Az önkormányzat hivatali szervezete a diósdi képviselő részére feladatai ellátásához
szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket (gépíró kapacitás, sokszorosítás, postázás,
távközlési szolgáltatás, információk megadása, tárgyalásra alkalmas helyiség) biztosítja.
4. §
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A jelen rendelet 1. § (1-4) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjak kifizetésére a
tárgyhónapot követő hó 5-ig kerül sor.
(2) Ezen rendelet 2003. január 1-én lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti az önkormányzat 25/2001. (XII. 29.) számú rendelete
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Diósd, 2002. december 12.

Spéth Géza s. k.
polgármester

Kisfalvi István s.k.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdettem 2011. február 12-én.

Dr. Szabó Ferenc
jegyző
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