
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (X. 30.) sz. rendelete

a települési képviselők költségtérítéséről

Bag Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  2011  évi  CLXXXIX.  törvény  35.  §.  (1) 
bekezdésében foglalt  felhatalmazása  alapján az önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról  és egyéb 
juttatásairól a következő rendeletet alkotja:

1.   §.
 
(1)  Az  önkormányzati  rendelet  hatálya  kiterjed  a  települési  képviselőkre,  bizottságok  képviselő-, 

valamint a bizottságok nem képviselő tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akinek járandóságairól a képviselő-testület az 

2011 évi CLXXXIX tv. alapján külön rendelkezik.
 

2.   §
 
(1) Az alpolgármesternek és a képviselőknek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából 

végzett  tevékenységgel  összefüggő,  általa  előlegezett,  számlával  igazolt  szükséges  költségét 
meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

(2)  Az alpolgármester  részére  az  illetményének/  tiszteletdíjának  15%-nak megfelelő  költségtérítés 
illeti meg.

(3) A bizottságok nem települési képviselő tagjait is megilleti a munkájukkal kapcsolatban tiszteletdíj, 
melynek összege  bruttó:15.000,-Ft /hó.
(4) Az eseti megbízás teljesítésekor felmerülő költségek megtérítéséről a megbízóval igazoltatott 
elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

3.   §
 
(1)  A  képviselő-testület  a  testületi  tagok  tiszteletdíját  egységesen  bruttó  37.500,-  Ft  összegben 

állapítja meg havonta.
4.   §

 
(1) A R. 2. és 3. §-ában részletezett költségtérítést és tiszteletdíjat a polgármesteri hivatal számolja el  

és gondoskodik azok kifizetéséről.
(2) A R. 2. §-ában meghatározott eseti elszámolás benyújtásakor a megbízott kérheti a soron kívüli 

megtérítést. Ez esetben a kifizetésnek 8 napon belül meg kell történnie.

5.     §.

(1) A képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálja e rendeletet.
(2) A juttatás elszámolását és kifizetését a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság félévenként ellenőrzi.

6. §.

 (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 
Bag, 2014. október 30.

 Jamrik László Bognár Józsefné
Polgármester     mb. jegyző

Kihirdetésre került:
2014. október 31.

Bognár Józsefné
mb. jegyző
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