
 
 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 1/1995. (I.24.) SZ. RENDELET 
9/1992. (VIII.27.) sz. rendelet 

az önkormányzati képviselők juttatásáról 
A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 20. szakasz (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 
1. § (1) A Képviselő-testület tagjait (a polgármester és az alpolgármesterek kivételével) a 
polgármester mindenkori illetménykiegészítés és pótlék nélküli munkabérének, mint számítási alapnak 
a 15 %-a illeti meg átalánydíjként.  
 (2) Amennyiben a képviselő: 
  1 bizottság tagja     10 % 
  2 bizottság tagja     16 % 
  1 bizottság alelnöke     17 % 
  1 bizottság alelnöke + 1 bizottság tagja  21 % 
  1 bizottság elnöke     22 % 
  2 bizottság alelnöke     26 % 
  1 bizottság elnöke + 1 bizottság tagja  26 % 
amely juttatás.  
 (3) A képviselőt éves BKV bérlet illeti meg, egyéb testületi munkával kapcsolatos településen 
(Budapest) kívüli utazása esetén pedig utazási költségtérítésre jogosult eseti elszámolás alapján.  
 (4) A képviselők egyéb költségeik megtérítésére jogosultak számlával igazolt kiadásaik 
esetére, amely költségek lehetnek pl. helyiségek bérleti díja, postaköltség, önkormányzati ügyekben 
telefonköltség, stb.  
2. § (1) Működési feltételek biztosítása keretében a Hivatal a képviselő-testületi tagok részére 
feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs segítséget megadja.  
 (2) Ezek lehetnek: gépírási kapacitás, sokszorosítás, posta- és távközlési szolgáltatás, 
információs-dokumentációs szolgáltatás, közlönyök és segédanyagok.  
3. § (1) Ha a képviselő a testületi ülésről bármely ok miatt távol marad, akkor átalánydíjából 
ülésenként 20 % - havonta legfeljebb 40 % - levonásra kerül.  
 (2) Ha a bizottsági tag a bizottság üléséről bejelentés nélkül távol marad, akkor juttatásából 
bizottságonként és ülésenként 1000 Ft levonásra kerül. A levonás bizottságonként legfeljebb 2000 Ft 
lehet.  
 (3) Amennyiben a képviselő a testületi és bizottsági ülésről legkésőbb 24 órával a kitűzött 
időpont előtt bejelenti távolmaradását, akkor az (1) és (2) bekezdések szerinti levonásra nem kerül sor.  
 (4) A Hivatal köteles negyedévente a testületnek beszámolni a levonásra került átalánydíjak és 
juttatások összegéről.  
 (5) A levonásra került összeg felhasználásáról a testület dönt.  
4. § (1) A választott tisztségviselőket átalánydíj és a bizottsági tagság után járó juttatás nem illeti 
meg.  
 (2) A testületi munkával való összefüggésben a választott tisztségviselőket a mindenkori 
miniszteri illetménykiegészítés 80 %-a illeti meg.  
5. § (1) A költségtérítések, juttatások nyilvántartásáról, kifizetéséről és számfejtéséről a tárgyhót 
követő 15. napig a Hivatal gondoskodik.  
 (2) Az összegek kifizetését és elszámolását a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rendszeresen 
ellenőrzi.  
 (3) Jelen rendelet kihirdetési dátuma 1992. augusztus 28., rendelkezéseit 1992. július 1-jétől 
kell alkalmazni, kivéve a 3. szakaszt, mely alkalmazási dátuma 1992. szeptember 1.  
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 6/1992. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelet.  
 

I N D O K O L Á S 
1. §-hoz Az önkormányzati törvény vonatkozó rendelkezései szerint rendeletben kell 
szabályozni a képviselőket megillető költségtérítést. Ebben a szakaszban a természetbeni, illetve a 
számlák alapján elszámolható költségtérítés szerepel. 
2. §-hoz A képviselői munkához szükséges működési feltételeket szabályozza, amelyeket a 
Polgármesteri Hivatal biztosít.  
3. §-hoz A bejelentés nélküli távolmaradással összefüggő levonásokat szabályozza, egyúttal 
rendelkezik a levonásra került összeg felhasználásáról.  
4. §-hoz A választott tisztségviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik, összhangban a 
hatályos jogszabályi rendelkezésekkel.  
5. §-hoz A nyilvántartás, kifizetés és számfejtésre vonatkozó rendelkezéseket szabályozza. 
Továbbá rendelkezik a PEB ellenőrzési feladatairól.  



 
 

 
B u d a p e s t ,   1992. augusztus 27. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 
j e g y z ő polgármester 

 


