
Egységes szerkezetbe foglalva 
a Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2003. /XII.16./ RENDELETE

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, természetbeni 
juttatásairól és költségtérítéséről szóló
6/2010.(X.14.) rendelettel módosítva

A  Zagyvaszántói  Önkormányzat  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény /a továbbiakban: Ptv./ 17.§./1/ és /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.

/1/  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati  képviselőkre /a továbbiakban: 
képviselő/,  a  bizottságok  elnökeire  és  tagjaira,  valamint  a  bizottságok  nem 
képviselő tagjaira.

/2/  Nem  terjed  ki  a  rendelet  hatálya  az  önkormányzat  polgármesterére, 
alpolgármesterére

A képviselő tiszteletdíja
2.§.1

/1/ A képviselők képviselő testületben, bizottságokban és bizottságok elnökeiként 
végzett munkájukat tiszteletdíj megállapítása nélkül látják el.
 
/2/  A  bizottságok  nem  képviselő  tagjai  munkájukat  tiszteletdíj  megállapítása 
nélkül látják el.

/3/2 Hatályát veszti

A bizottság tagjának és elnökének tiszteletdíja

3.§.3

Természetbeni juttatások

4.§.4

A képviselőt a következő természetbeni juttatások illetik meg:

a.) az  önkormányzat  alapítványi  tagságával  működő  üdülők  kedvezményes 
igénybevétele

1 Módosította: 6/2010.(X.14.) rendelet 1.§-a alapján. hatályos 2010.okt.15. Rendelkezéseit 2010.okt.3-tól 
kell alkalmazni.
2 Módosította: 6/2010.(X.14.) rendelet 2.§-a. Hatályát veszti
3 Módosította: 6/2010.(X.14.) rendelet 3.§-a. Hatályát veszti
4 Módosította: 6/2010.(X.14.) rendelet. Hatályos: 2010.okt.15.



b.) önkormányzati  előfizetésű  mobiltelefon  a  polgármester  által  kiadott 
intézkedésben foglaltaknak megfelelően.”

Költségtérítés

5.§.

/1/  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.§./1/

/2/  A  képviselőnek  a  képviselő-testület  képviseletében  vagy  megbízásából 
végzett tevékenysége az a tevékenység, melynek ellátására a képviselő-testület, a 
polgármester illetve a bizottság adott megbízást.

/3/  Számlával  igazolt  az  a  költség,  amelyről  a  képviselő  a  vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. Az utazási költség igazolása a 
belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével igazolható. 

/4/  Szükséges  költség  az  a  költség,  amely  a  feladat,  tevékenység  ellátásához 
elengedhetetlenül szükséges, nélküle az adott tevékenység nem volna ellátható, 
és amelynek képviselő általi viselése indokolatlan.

Tiszteletdíj, költségtérítés kifizetése

6.§.5

A költségtérítés a polgármesteri engedélyezést követően, alkalmanként fizethető szerdai 
napokon a házipénztárból.”

7.§.

A  tiszteletdíj  mértékét  a  képviselőtestület  évente  –  a  költségvetési  rendelet 
megalkotása előtt – felülvizsgálja.

A költségtérítés mérséklése, megvonása

8.§.6 Hatályát veszti

Záró rendelkezés

9.§.

/1/ E rendelet 2004. január 01. napján lép hatályba.

5 Módosította: 6/2010.(X.14.) rendelet 4.§-a. hatályos: 2010.okt.15.
6 Módosította: 6/2010.(X.14.) rendelet 5.§-a. Hatályát veszti



/2/  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Zagyvaszántó 
Önkormányzatának  2/1999.  /II.04./rendelet  és  az  ezt  módosító 
4/2000./II.24./rendelet, 10/2000./VIII.24./rendelet és a 13/2002. /XI.04./rendelet.

Zagyvaszántó, 2010. október 14.

Fekete László Dr. Szikszai Márta
polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Zagyvaszántó, 2010. október 14.

Dr. Szikszai Márta
jegyző

7A  rendelet  2.§,  3.§,  4.§,  6.§.  és  8.§-ai  2010.  október  15-én  lép  hatályba.  
Rendelkezéseit 2010. október 3. napjától kell alkalmazni.

7 Módosította 6/2010.(X.14.) rendelet 6.§-a.
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