
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának  

25/2003. (XI. 27.) rendelete  

az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjának 

mértékéről, valamint a költségtérítésekről 

 

 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény ( továbbiakban: Ptv.) 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja. 

/ A Ptv. szövegének átvételét a rendeletben a törvényre való utalás és dőlt betű jelzi./ 

 

1. § (1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg Petőfibánya község önkormányzat 

alpolgármesterének, képviselőinek, a bizottságok elnökeinek, a bizottságok képviselő és nem 

képviselő tagjainak. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármester illetményére, melynek megállapítása a Ptv 

3.§.-ának figyelembe vételével az Ügyrendi Bizottság előterjesztésére, egyedi határozatban 

történik. A tiszteletdíj emeléséről a képviselő-testület dönt. A polgármester illetménye, 

tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat/(Ptv.4.§.(4)/ 

 

2.§ (1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a 

képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, 

általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői 

költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.(Ptv.18.§(2)/ 

 

(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 

költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a 

polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. /Ptv.18.§(2)/ 

 

(3) A polgármester részére a költségátalányt a (2) bekezdésben foglalt összeghatár között a 

képviselő-testület egyedi határozatban állapítja meg. 
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(4) A polgármestert a költségátalányon felül megilletik a Ktv. szerint őt megillető 

költségtérítések, juttatások és az önkormányzat önként vállalt feladatával (kábel-tv 

üzemeltetés) kapcsolatban felmerülő igazolt költségei. 

3. § (1) 
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Petőfibánya község alpolgármesterének havi tiszteletdíja: 173.925,-Ft/hó,- Ft  

(2) Az alpolgármester -választása szerint a költségtérítés helyett- tiszteletdíja 10-20%-ának 

megfelelő összegű költségátalányt igényelhet. 
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 Módosítva a 9/2004.(II.26.) önk. rendelet 1.§-ával.  Hatályba lép: 2004. II. 26, azzal, hogy az e rendeletben 

biztosított juttatások 2003. július 1-től számolhatók el. 
2
 Módosította a 17/2010.(X.14.) önk. R. 1.§.(1) bekezdése. Hatályba lép: 2010. 10.03. napjától. 



(3) Az alpolgármester részére a költségátalányt a (2) bekezdésben foglalt összeghatár között a 

képviselő-testület egyedi határozatban állapítja meg. 

4.§ (1)A tiszteletdíjak mértéke
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       összege: 

 a)  A képviselő tag tiszteletdíja 50.245,-  Ft/hó 

 b)  A bizottsági tag képviselő tiszteletdíja 50.245,-  Ft/hó 

 c)  A Bizottsági elnök tiszteletdíja 95.465,-  Ft/hó 

d)  A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja 22.610,- Ft/hó 
 

 

(2) A tiszteletdíj negyedévenként , a negyedévet követő 2. napjáig esedékes, a kifizetéséről 

folyószámlára utalással a jegyző gondoskodik.  

 (3) A bizottsági elnök, vagy tag akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két, vagy több 

bizottságnak is tagja. 

 

5.§ 
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6.§ (1) E rendelet 2003. december 1.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselők, a Képviselő-testület 

Bizottságainak Elnökei és Tagjai, valamint a Polgármester és az Alpolgármester 

tiszteletdíjáról , átalányáról és költségtérítéséről szóló 3/1995. (I. 26.)sz. rendelet és az azt 

módosító 8/1995.(III.16.), 1/1996.(I.25.), 3/1997.(II.6.), 5/1998.(II.12),  5/2000.(II.4), 

15/2000.(VII.7), 16/2001.(IV.27), 7/2002.(II.8), 1/2003.(II.5),és a 15/ 2003.(VIII.28.) 

rendeletek. 

 

k.m.f. 

 

E rendelet egységes szerkezetben van a 9/2004.(II.26.), a 21/2004.(X.7.)  az 

1/2005.(II.10.)1.§-a,  az 1/2006.(II.9.) a 12/2008.(IV.09.) és a 17/2010.(X.14.)  

önkormányzati rendeletekkel. 

 

 

 

    

 Fekete László sk.  Peterkéné Farkas Andrea sk. 

 polgármester                                                 jegyző  

 

A kiadmány hiteles! 
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 Módosítva az 1/2005.(II.10.) önk. Rendelet 1.§.(2) bekezdésével. Hatályba lép: 2005.III.1-én, rendelkezését 

2005.04.01-től kell alkalmazni. 
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 Módosította az 1/2006.(II.9.) rendelet 1.§.(2) bekezdése. Hatályba lép: 2006. április 1. napjával. 
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 Módosította a 12/2008.(IV.09.) rendelet 1.§.(2) bekezdése: hatályba lép: 2008. január 1-jétől. 

6
 Módosította a 17/2010.(X.14.) rendelet 1.§.(2) bekezdése. Hatályba lép: 2010.10.03. napjával. 

7
 Hatályát vesztette a 21/2004.(X.7.) önkormányzati rendelet 1.§. alapján. Hatályba lép: 2004. okt. 1-től. 


