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Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2004. (IV.29.) Önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíja,

juttatása és költségtérítése megállapításáról

Az  önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi LXV.
törvény  16.§.(1)  bekezdése,  valamint  a  20.§.(2)  bekezdése  és  a  polgármesteri  tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képvisleők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV.törvény 13-18.§-aiban biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A képviselőket tagságukért havonta 121.0001,-Ft, azaz egyszázhuszonegyezer forint illeti meg
alapdíjként.

2. §.
 

(1) A bizottság  tagjait,  bizottsági  tagságukért  bizottsági  ülésenként  5.000  Ft,  azaz
Ötezer forint tiszteletdíj illeti meg.

(2) A nem állandó bizottságok (ad hoc) tagjait az állandó bizottságok tagjaival azonos
mértékű tiszteletdíj  illeti  meg,  azokra  az  ülésekre,  melyekre  tevékenysége
korlátozódik.

(3) A bizottság elnökét ülésenként 10.000 Ft, azaz Tízezer forint illeti meg.
(4) 2Bizottság  tagjaként,  elnökeként  –  több  bizottsági  tagság  esetén  is  –  a  havi

tiszteletdíj összege nem haladja meg a 22.500 Ft-ot.

3. §.

(1) A képviselő és a bizottsági tag a következő természetbeni juttatásra jogosult: Az
önkormányzat  gondoskodik  azon  szakfolyóiratok  beszerzéséről,  amelyek  a
képviselői munkát segítik.

(2) A testületi ülések, illetve a bizottsági ülések napján az ülésen részt vevők részére
az önkormányzat étkezést (ebédet) biztosít.

4.§

Abban  az  esetben,  ha  a  képviselő  igazolatlanul  hiányzik  a  testületi  ülésekről,  a
tiszteletdíj 50%-a, ha egymás után két ülésről hiányzik igazolatlanul, úgy a második
testületi ülésre esedékes tiszteletdíj 100%-ban kerül megvonásra. Az a képviselő, aki a
megvonást  méltánytalannak  találja,  a Képviselő-testülettől  kérheti,  hogy személyes
körülményeire tekintettel e szabálytól térjenek el.

5. §.

(1) A képviselők részére a képviselői tevékenységgel összefüggő, általuk előlegezett,
számlával igazolt, szükséges költségeket meg kell téríteni.

(2) Szükséges költség a képviselő-testületi,  illetve bizottsági tagoknak a Képviselő-
testület  ülésein,  illetve  bizottsági  üléseken  való  részvételkor  felmerült  utazási
költségek. Szükséges az a költség is, amely a képviselőnek azzal a munkájával

1 Beiktatta a 6/2017.(II.14.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2017. 01.01-től
2 Beiktatta a 16/2007.(IX.25.)Ör. számú rendelet. Hatályos 2007. 09.25-től
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kapcsolatban  merül  fel,  amelyekre  a  megbízást  a  Képviselő-testülettől  vagy
bármely bizottságtól kapott.

(3) A  szükségesnek  minősíthető  költséget  a  polgármester  előzetesen  a  képviselő
tájékoztatása alapján, illetve utólagosan annak valószínűsítését követően, hogy az
előzetes tájékoztatásra nem volt lehetőség a költség felmerülése után kell kifizetni. 

(4) A  tiszteletdíjak  és  költségek  kifizetésére  havonta  egyszer  utólag  kerül  sor,  az
elszámolást és kifizetést e rendelet alapján, illetve a polgármester engedélyezése
esetén a polgármesteri hivatal teljesíti. 

6. §.

(1) A  polgármestert  megilleti  a  közszolgálati  jogviszonyban  töltött  idő után  a
jubileumi jutalom, amelyeknek mértéke a köztisztviselőkre vonatkozó szabállyal
egyezően:
25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi
30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi
40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi
illetményének megfelelő összeg

Nyugdíjazásakor ki kell fizetni
a.) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat,
b.) a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi

jutalomra jogosító szolgálat idejétől 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,
c.)  a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalma, ha a jubileumi

jutalomra jogosító szolgálat idejéből 5 év vagy ennél kevesebb van hátra.

7. §.

E rendelet  2004.május  1.  napján  lép  hatályba,  egyidejűleg  hatályát  veszti  az  5/1995.
(I.31.)Ör.  számú,a  7/2001.(VII.13.)Ör.  számú,  valamint  az  1/2004.(I.12.)Ör.  számú
rendelet. A rendelet kihirdetése az SZMSZ alapján történik. 

Záradék:

„E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azpk tagállami között
társulás  létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.  december  16-án  aláírt  Európai
Megállapodás  tárgykörében,  a  megállapodást  kihirdető  1994.  évi  I.törvény  3.§-ával
összhangban az Európai Közösségeknek jogszabályaival összeegyeztethető  szabályozást
tartalmaz.”  

Létavértes, 2004-04-29

     Kiss Tiborné sk. Menyhárt Károly sk.
polgármester       jegyző
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Bertóthyné Csige Tünde jegyző
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