Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2006. (X. 14.) számú rendelete
az önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat megillető tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásokról
Nógrád Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20.§ (2)
bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított és kiegészített 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak
tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nógrád községben megválasztott képviselőkre, alpolgármesterre, és a
nem képveslő bizotssági tagokra.
2.§
(1) A képviselői tiszteletdíj a polgármester mindenkori illetményének 10%-a, amelynek egy
részét természetbeni juttatásként, más részét tiszteletdíjként kapja meg a képviselő.
(2) Természetbeni juttatásként a képviselő minden hónapban az önkormányzat óvódájának
konyhájából havonta 20 adag (naponta 1 adagonként elvitt) ingyenes ebédre jogosult.
(3) A képviselő részére tiszteletdíjként a 2.§ (1) bekezdésében szereplő összeg és a
természetbeni juttatás – havi 20 adag ebéd, és a térítési díjról szóló rendeletben
meghatározott vendég-ebéd szorzata – értékének különbözete számfejthető akkor is, ha a
természetbeni juttatást nem veszi igénybe.
(4) A számfejtést a körjegyzőség pénzügyi ügyintézői végzik, és negyedévente fizetik ki.
(5) Nem illeti meg a képviselőt a (3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj, arra a hónapra,
amikor a testületi ülésről hiányzik, kivéve ha egészségi állapota miatt nem vesz részt az
ülésen, és ezt orvosi igazolással bizonyítja az ülést követő 2 héten belül.
3.§
A bizottságok nem képviselő tagjai természetbeni juttatásként szintén jogosultak havonta 20 adag
ebédre ingyenesen a napköziotthonos óvoda konyhájából, naponta 1 adag ebédenként.

4.§
(1) A körjegyzőség kirendeltsége leadja az ebédre jogosultak névsorát, illetve annak változását
az élelmezésvezetőnek.
(2) Az élelmezésvezető elkülönített listán az étkezésről nyilvántartást vezet, és havonta az
önkormányzat felé közli az igénybe vevők nevét, az adagszámot és az összeget.
(3) Az ebéd igénybevételénél a képviselő és bizottsági tag köteles betartani az előírt
igénybejelentési és egyéb étkezésre vonatkozó előírásokat.
(4) Ha az adott hónapban a képviselő vagy bizottsági tag az ebédet nem veszi igénybe, a
jogosultság elvész, az a következő hónapra át nem vihető.
(5) A természetbeni juttatásként történő étkezés mindaddig megilleti a képviselőt, illetve a
bizottság nem képviselő tagját, amíg ez a funkciója fenáll.

5.§
(1) E rendelet 2006. október 16-án lép hatályba, azzal, hogy október hónapban természetbeni
juttatásként 10 ebédre jogosult a képviselő, valamint bizottsági tag.
Október hónapra tiszteltdíjként a 2.§ (1) bekezdésben szereplő összeg és 10 adag ebéd
értékének különbözete fizetendő ki.
(2) Ezzel egyidejűleg a 3/2003. (II. 28.) és 14/2003. (IX. 26.) számú önkormányzati rendeletek
hatályukat vesztik.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
körjegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2006, október 14-én kihirdetésre került.

Árpásné Schlenk Judit
körjegyző

