Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
többszörösen módosított
3/1995.( II.13.)
RENDELETE
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről
és a természetbeni juttatásokról
(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Bátonyterenye Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.tv.20.§./2/. bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.tv. 17.§-ban
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § 5
A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíja), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap 1,7-szerese.
2. § 6
A bizottságok képviselő tagjainak tiszteletdíját az alapdíjon felül, egy bizottsági tagság esetén az
alapdíj 35 %-ával, több bizottsági tagság esetén az alapdíj 45 %-ával kell növelni.
3. § 5
A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja a képviselőket megillető alapdíj 35%-a.
4. §
A bizottságok elnökeinek és a tanácsnokoknak a tiszteletdíja - több tisztség, bizottsági tagság
esetén is - az alapdíj 80 %-ával növekszik.
5. §
Az 1-4. §-ok szerint megállapított tiszteletdíjakat 100 Ft-ra való felkerekítéssel kell
megállapítani.
6. §
E rendelet 3.§.-ának hatálya kiterjed a képviselő-testület által létrehozott ideiglenes
önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjaira is.
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6/A. §6
(1) A kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját 25%-kal, maximum 12
havi időtartamra csökkenteni kell, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra meg
kell vonni.
(2) kötelezettségszegésnek minősül különösen:
- a képviselő-testületi ülésekről való igazolatlan távolmaradás,
- a képviselő-testület képviseletére adott megbízás nem kellő módon történő teljesítése.
(3) Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha a képviselő távolmaradását alapos indokkal
előzetesen nem jelenti be, illetve annak okát utólag 3 napon belül a polgármesternek nem
indokolja.
(4) A tiszteletdíj csökkentéséről és annak időtartalmáról a polgármester javaslata alapján a
képviselő-testület dönt.
6/B. § 2
A képviselő-testület tagja, a bizottság elnöke, tagja köteles bejelenteni, ha bármilyen okból egy
hónapot meghaladóan e funkciójából eredő kötelességének nem tud eleget tenni. Részére ezen
időtartamra a tiszteletdíj és a természetbeni juttatás nem jár.
7. § 1
(1) A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,
szükséges költségeit meg kell téríteni
Költségként az alábbiak számolhatók el:
a) A képviselő-testületi és bizottsági üléseken való részvételhez szükséges utazási
költségek, ha a képviselő munkahelye nem a város közigazgatási területén van.
Utazási költségként, menetrend szerint közlekedő vonat és autóbusz viteldíj
számolható el.
b) A képviselő-testület, illetve a polgármester megbízásából történt kiküldetés esetén a
kiküldetés általános szabályai szerint kell a költségeket elszámolni.
(2) A képviselő részére a testületi munkában való részvétel miatt kiesett jövedelmét meg kell
téríteni.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt kifizetéseket - a menetjegy, illetve munkáltató által kiadott
igazolás alapján - a polgármester engedélyezi.
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8. § 5
(1) 6A képviselők és az állandó bizottságok nem képviselő tagjai, amennyiben azt igénylik,
természetbeni juttatásként az önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó összevont
helyijáratú autóbuszbérletben részesülnek
(2) A képviselők az (1) bekezdésben foglaltak mellett természetbeni juttatásként megkapják a
Jogtanácsadó című kiadványt.
9. §
A tiszteletdíjat és az egyéb pénzbeni juttatást a tárgyhót követő hó 10-éig kell kifizetni. A
kifizetésről a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya gondoskodik.
10. §
E rendelet tekintetében a településrészi önkormányzat is bizottságnak tekintendő.
11. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéséit 1995. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi képviselők és bizottsági tagok
költségtérítésnek megállapításáról szóló, többszörösen módosított, 1991. évi 25. Ör.sz. rendelet
hatályát veszti.

Bátonyterenye, 1995. február 9.

dr.Balázs Ottó sk.
polgármester

Romhányi Gyula sk.
jegyző

1 Módosította: 6/1995.(III.1.) Ör.sz. rendelet. Hatályba lépés időpontja: 1995. március 1.
2 Módosította:23/1995.(X.31.) Ör.sz. rendelet. Hatályba lépés időpontja: 1995. november 1.
3 Módosította: 16/2002.(XI.29.) Ör.sz. rendelet. Hatályba lépés időpontja: 2002. december 1.
4 Módosította: 17/2003.(VIII.29.) Ör.sz. rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2003. augusztus 29.
5 Módosította: 2/2005. (I.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2005. január 28.
6 Módosította: 21/2006.(X.12.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2006. október 12.

