
BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2006. (XII.04.) Önk. sz. RENDELETE

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról

Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi
LXIV. törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.

1. §

(1) A képviselő-testület tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapít meg – a polgármester és
az alpolgármester kivételével – Bihartorda község önkormányzata képviselő-testülete
tagjainak (a továbbiakban: képviselő), valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő
tagjainak.

(2) A bizottsági elnök vagy tag e minőségében akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két
vagy több bizottságnak is tagja.

2. §

(1) A tiszteletdíj mértéke:

a) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) 16 000 Ft/hó
b) A bizottsági tag képviselő az alapdíjon felül jogosult az

alapdíj 45%-ára, amelynek összege 7 200 Ft/hó
c) Nem képviselő bizottsági tag az alapdíj 45%-ára jogosult, összege 7 200 Ft/hó
d) A bizottságok  elnökei az alapdíj 70 %-ára jogosultak,

ennek összege 11 200 Ft/hó

(2) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző
gondoskodik.

3. §

Természetbeni juttatások

Az önkormányzat a képviselő-testület minden tagja számára előfizeti a Képviselők
Közlönyét.

4. §

(1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem
vesz részt a testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken – a képviselő-testület
döntése alapján – a havi tiszteletdíj legfeljebb 25 %-ára – maximum 1 évre –
csökkenhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj-megvonásra bármely képviselő, illetőleg bizottsági
elnök vagy a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.



5. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. november 1-től kell
alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a kihirdetésével egyidejűleg hatályát
veszti a képviselő-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről és
természetbeni juttatásáról szóló 11/2002.(X.31.) Önk. sz. rendelet, valamint a
2/2005.(II.14.) Önk. sz. rendelet.

Dr. Szabó József Karalyos Zoltánné
 polgármester jegyző


