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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 

 
12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

 
a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről 

 

Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban Mötv.) 143.§ (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Mötv. 35.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) 1A települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja bruttó 15.000,-Ft /azaz bruttó 
tizenötezer forint/. A tiszteletdíj összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésekben meghatározottakra a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

2.§ 

2A Képviselő-testület természetbeni juttatást, a Képviselő-testület tagjai részére 5. 000,-
Ft/hó/fő értékben /azaz ötezer forint/hó/fő értékben/ étkezési utalványt állapít meg. 

3.§ 

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

(2) Magángépjármű hivatalos célra történő felhasználásának engedélyezéséről – előzetes 
bejelentés alapján – egyedileg a polgármester dönt. 

4.§ 

(1) Az 1.§-ban meghatározott tiszteletdíjak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell 
tervezni, az éves költségvetés tervezése során. 

(2) A tiszteletdíj minden hónap 5-ig az illetményszámfejtő rendszeren keresztül kerül 
kifizetésre. 

(3) A 3.§-ban meghatározott kiadásokat – amelyek kifizetését a polgármester engedélyezte – a 
házipénztárból kell kifizetni. 
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5.§ 

Azon képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja, akik az adott félévben 
egyetlen alkalommal sem vettek részt a képviselő-testületi vagy a bizottsági munkában, a 
Képviselő-testület döntése szerint legfeljebb 12 havi időtartamra csökkenthető, illetve 
megvonható. 

6.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 14/2003.(XII.4.), 11/2006.(X.13.), valamint 
8/2007.(V.23.) önkormányzati rendeletek. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Kelt: Jászágó Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésén. 

 

 

   Mozsár Lászlóné                                                             Dr. Kundrák István 
                   polgármester                                                                        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2014. december 18. napján. 

 

          Dr. Kundrák István 
      jegyző 
 

 
 

1Módosította a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.II.26-tól. 
2Módosította a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.II.26-tól. 
 


