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Érendréd község Helyi Tanácsa tagjai számára nyújtott juttatások mértékének
rögzítéséről
Érendréd község helyi tanácsa, mai 2017., november 29-i rendes ülésén,
szem előtt tartva az előterjesztett határozattervezetben foglaltakat, a
könyvelőségi és pénzügyi, közbeszerzési osztály, valamint Érendréd község Helyi
Tanácsa 1., 2., 3. számú szakbizottságainak jóváhagyó jelentéseit,
Figyelemmel kísérve a 32/1994-es törvénynek a 4 bekezdés (1) cikkely “b”
betűje alattiakban foglalt rendelkezéseket a, az utólagos módosításokkal, a szonzori
tevékenységre vonatkozólag,
Szem előtt tartva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 24/2000-es számú
törvény előírásait a jogszabályok kibocsátásának technikai normáiról,
figyelembe véve a 2017., június 28-án kibocsátott 153-as számú kerettörvény 40. cikkelyében
foglaltkat a közpénzekből fizetett személyzet bérezéséről, és az utólagos kiegészítésekkel és
módosításokkal közölt 393/2001-es számú törvény 34 cikkely (2), (3) és (5) bekezdései, a
helyi választott képviselők jogállásáról,
A 215/2001-es sz. újraközölt közigazgatási törvény, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel, 36. cikkely (1) bekezdés, 45. cikkely (1) bekezdése,
illetve a 115 cikkely (1) bekezdése b) betű alattiakban foglaltak alapján,
ELHATÁROZZA:
1. cikkely – (1) Jóváhagyásra kerül az havi maximált juttatási mennyiség, amelyben
az érendrédi Helyi Tanács minden tanácstagja részesülhet a tanácsülések
mindegyikén való részvételért, ez a szint a polgármester havi juttatásnak 10%-a
lehet, kivéve a 153-as számú kerettörvény 16. cikkely (2) bekezdésében foglalt
emeléseket
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott 10 %-os maximum juttatás kifizetése abban
az estben kerül alkalmazásra azoknak a tanácsüléseknek a számára számítva minden tanácsos
részére amelyeken azok megjelennek, az alábbiak szerint:
- a helyi tanács ülésén való részvételért 8 %;
- az első szakbizottsági ülésen való részvételért 1 %;
- a második szakbizottsági ülésen való részvételért 1 %;
2. cikkely- Jelen határozat végrehajtásával megbízza Érendréd község
polgármesterét, valamint a Polgármesteri Hivatal könyvelési-pénzügyi és
közbeszerzési osztályát.
3. Cikkely- Jelen határozatot Érendréd község jegyzőjének feladatkörében közlik,
Érendréd község polgármesterével, a Szatmár Megyei Prefektúra Intézményével, ,
az érendrédi Polgármesteri Hivatal könyvelési-pénzügyi és közbeszerzési
osztályával, és közzéteszik Érendréd község hivatalos honlapján illetve közhírré
teszik Érendréd község a hirdetőtábláin

P.H

Érendréd, 29. 11. 2017
Aláírja: Üléselnök
Marta Viorel Vasile.

Ellenjegyzi:
Érendréd község jegyzője:
Rendes Gheorghe

Jelen határozatot, a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001-es törvény 45.-ik illetve 98-ik
cikkelye szerint hagyták jóvá.
Hivatalban levő helyi tanácsosok száma : 11
Jelen levő tanácsosok száma :11
Hiányzó tanácsosok száma: 0
Mellette szavazott : 11
Ellene szavazott: 0
Tartózkodott : 0

