SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2000. évi 2. (02.01.) , 2001. évi 2. (02.06.), 2002.
évi 2.(02.04.) 2004. évi 2. (02.10.), 2005. évi 12. (06.13.) 2006. évi 2. (02.14.) 2007. évi 2.
rendeletekkel módosított 1999. évi 2. (01.26.) rendelete.
A képviselők tiszteletdíjáról.
Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 19990. évi
LXV. Törvény 20. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. Tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Sirok Község Önkormányzat Képvislőtestület tagjaira,
Sirok Község Önkormányzata bizottsági tagjaira, Kőkuti Településrészi
Önkormányzat tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre.
A kiesett jövedelem és a költségek megtérítése
2. §.
(1) A települési képviselőknek, a bizottságok tagjainak, a részönkormányzat tagjainak a
testületi ülések munkájában való részvétel miatt kiesett munkabérüket a
képviselőtestület megtéríti.
(2) A települési képviselőknek, a bizottsági tagoknak, a részönkormányzat tagjainak a
képviselői, bizottsági munkával kapcsolatban felmerült, indokolt és számlával igazolt
költségeit meg kell téríteni.
Tiszteletdíj
3. §
(1) Az alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület határozatban állapítja meg.
(2) A települési képviselők havi tiszteletdíja 17.000 Ft.
(3) A bizottságok és a településrészi önkormányzat nem települési képviselő tagjai havi
7.600 Ft tiszteletdíjban részesülnek.
A tiszteletdíj, térítések folyósítása
4. §.
(1) A tiszteletdíjat, a költségtérítést a polgármesteri hivatal havonta utólag folyósítja,
lakossági folyószámlára történő utalással.

(2) A tiszteletdíj, a költségtérítés csak az önkormányzati, bizottsági munkában való
részvétel esetén illeti meg a képviselőt, bizottság, részönkormányzat tagját.
(3) Amennyiben a képviselő, bizottsági tag, részönkormányzat tagja a képviselőtestület,
bizottság részönkormányzat üléséről igazolatlanul hiányzik, a tárgyhónapra járó
tiszteletdíj, költségtérítés részére nem jár, azt nem kell folyósítani.
(4) Az alpolgármester tiszteletíját, költségtérítését a képviselőtestület megvonhatja, ha a
polgármester jelzése szerint a feladatát nem látja el.
5. §.
(1) A munkabérkiesést a képviselő kérésére, keresetigazolás alapján a polgármester
utalványozását követően a polgármesteri hivatal téríti meg.
(2) A képviselői, bizottsági munkával kapcsolatban felmerült költségeket a számlák
alapján a polgármester utalványozását követően a polgármesteri hivatal téríti meg.
Hatálybalépés
6. §.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A rendeletben megállapított tiszteletdíjakat első ízben 1998. december hónapra kell
folyósítani.
(A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdését a 2006. évi 2. (02.14.) rendelet 3. §-a értelmében 2006.
január 1-től kell alkalmazni. )
S i r o k, 2006. március 10.
Lakatos István
Polgármester
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