
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
12/1998. (XII.9.) rendelete

a települési képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról

Mátraballa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  1994.  Évi  LXIV. 
törvény alapján az önkormányzati képviselők, bizottsági tag költségtérítéséről, tiszteletdíjáról 
és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §
(1) E rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya a polgármestere és az alpolgármesterre nem terjed ki. 

Költségtérítés

2. §
(1) A képviselők valamennyi tagjának a testületi ülések és a képviselői munkával összefüggő 

munkaidőben  történő  igénybevétele  miatt  kiesett  jövedelmét  a  munkáltató 
költségigazolása alapján meg kell téríteni a munkáltató részére.

(2) Az eseti  (külön) megbízás teljesítésekor  felmerülő utazási,  étkezési és szállásköltségek 
megtérítéséről -–a megbízóval igazoltatott elszámolás alapján – a Hivatal gondoskodik. 
Az  elszámolás  tartalmazza  a  megbízás  célját,  a  teljesítés  idejét,  a  megtett  km-t,  a 
számlával igazolt étkezési, szállás és egyéb költségeket, valamint a megbízó aláírását.

A tiszteletdíj

3. §1

(1) A képviselőket  a  képviselői  munkájukért  tiszteletdíj  illeti  meg,  melynek  havi  összege 
12.000.- Ft. 

(2) A bizottság elnökét a képviselői tiszteletdíjon felül havi 8.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg.
(3) A bizottság tagját a képviselői tiszteletdíjon felül havi 4.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg.
(4) A bizottság nem képviselő tagját havi 4.000.- Ft tiszteletdíj illeti meg.

Egyéb juttatások

4. §
(1) Az Önkormányzat a Képviselőtestület minden tagja számára előfizet egy általa választott 

napilapot, képviselői munkájának segítésére, melyet a képviselők lakására kell szállítani.
(2) A  Képviselőtestület  tagjai  és  nem  képviselő  bizottsági  tag  az  Önkormányzat 

teniszpályáját, konditermét saját célra ingyenesen igénybe vehetik. 

Vegyes rendelkezések

5. §
(1) A  tiszteletdíj  kifizetéséről  a  Polgármesteri  Hivatal  gondoskodik  minden  év 

tárgynegyedévet követő hó 10.-ig a képviselő által meghatározott módon.

1 Módosította: 1/2002. (X.29.) rendelet. Hatályos: 2002. november 1.-től.



(2) Amennyiben  a  képviselő  nem jelenik  meg a Képviselőtestület  ülésén önhibája miatt, 
abban az esetben a havi tiszteletdíj megvonásra kerül.

(3) Ha az önkormányzati képviselő mandátuma év közben bármely oknál fogva megszűnik, 
illetve a tárgyév közben keletkezik, s tiszteletdíj összegét időarányosan kell fizetni.

(4) A 2.  § (2)  bekezdés  szerinti  eseti  elszámolások benyújtásakor  a megbízott  részére 8 
napon belül a kifizetésnek meg kell történnie.

(5) E rendelet 1998. Január 1.-én lép hatályba.
(6) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ - ben meghatározott módon.

Mátraballa, 1998. december 3.

Forgó János sk. Salamon Imréné sk.
                         polgármester            jegyző

A rendelet hiteles.
Mátraballa, 2004. Október 12.

Dr. Csóti Dorottya sk.
         körjegyző


