
Na  temelju  članka  31.  st.  2.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Molve na 15. sjednici održanoj 30. lipnja 2014. godine donijelo je 
ODLUKUo izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve
Članak 1.U Odluci o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 11/13) članak 2. mijenja se i glasi:  “Naknada troškova članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela odnosi se na troškove: 1) rada na sjednicama Općinskog vijeća i određuje se:- za predsjednika Vijeća u mjesečnom iznosu od 2.450,00 kuna neto,- za potpredsjednika Vijeća u mjesečnom iznosu 2.000,00 kuna neto,- za ostale članove u mjesečnom iznosu 700,00 kuna neto; 2) službenih putovanja u zemlji u visini neoporezive dnevnice,3)  službenih  putovanja  u  inozemstvo,  u  iznosu  koji  je  utvrđen  za  korisnike državnog proračuna,4) prijevoza sredstvima javnog prometa prema stvarnim troškovima,5) korištenja privatnog automobila u službene svrhe koji se određuju u visini 2 kune  po  kilometru  za  uporabu  automobila  u  službene  svrhe  i  cestarine  za uporabu autocesta prema priloženom računu,6)  noćenja  (smještaja)  prilikom  službenog  putovanja,  a  priznaju  se  prema priloženom računu, do visine cijene noćenja u hotelu “B” kategorije. Članovi općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. alineje 1) bez obzira na prisustvovanje sjednicama.Članovi radnih tijela općinskog vijeća koji nisu ujedno i članovi općinskog vijeća za rad na sjednicama ostvaruju pravo na naknadu u iznosu 252, 00 kuna neto po sjednici.”
Članak 2.U članku 3. broj “360,00” zamjenjuje se brojem “252,00”.

  



Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave i objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
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