
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 9/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a települési önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és  

költségtérítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában foglaltak 

figyelembevételével - a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól a 

következő rendeletet alkotja. 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendeletet alkalmazni kell Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 

a) települési képviselőire, 

b) képviselő-testülete bizottságának 

ba) képviselő tagjaira és elnökére, 

bb) nem képviselő tagjára. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat polgármesterére, alpolgármesterére. 

 

2. A tiszteletdíjak 

 

2. § (1) A képviselői tiszteletdíj összege havonta 30.000 Ft (a továbbiakban: alapdíj). 

(2) A Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a képviselők részére bizottsági elnöki és bizottsági tagi tisztség betöltése esetén – az 

(1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül - nem állapít meg további, növelt összegű 

tiszteletdíjat. 

 

3. § A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja havonta 15.000 Ft. 

 

4. § A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a jogosult részére átutalással 

kifizetni. 

 

3. A költségtérítés 

 

5. § (1) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek 

jogosultak.  

(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselő-testület képviseletében, illetve a 

polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni 

a) amely tevékenység ellátására a képviselő-testület, a polgármester vagy a bizottság írásban 

vagy jegyzőkönyvbe foglalva megbízza, valamint azt,  

b) amelyet utólag a polgármester ilyen tevékenységnek minősít. 

(3) A képviselő számára csak a Kakucs Község Önkormányzata nevére és címére szóló 

számlával igazolt költség téríthető meg. Számlával igazolt költségnek azt a költséget kell 

tekinteni, melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. 

Az utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével 

igazolható. 



(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt a költséget kell 

tekinteni, amely a feladat- és tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, nélküle 

adott feladatot, tevékenységet nem lehet ellátni, és melynek képviselő általi viselése 

indokolatlan. 

(5) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, utalványozza a bemutatott 

számlák és ezen §-ban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését követően. 

 

4. A tiszteletdíj mérséklése és megvonása 

 

6. § (1) A tiszteletdíj mérséklésének, megvonásának szabályait az Mötv. 33. §-a alapján az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályairól szóló rendelete tartalmazza. 

(2) A képviselőt, bizottság tagját megillető tiszteletdíj mérséklésére, illetve megvonására 

vonatkozó képviselő-testületi határozat végrehajtásáról a jegyző intézkedik. 

 

5. A tiszteletdíjról történő lemondás szabályai 

  

7. § (1) A képviselő/nem képviselő bizottsági tag a tiszteletdíjáról írásban lemondhat. A 

lemondó nyilatkozatra nyomtatványmintát ezen rendelet 1. függeléke tartalmaz. 

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a Képviselő-

testülethez kell benyújtani legkésőbb az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáig. 

(3) Ha a képviselő/nem képviselő bizottsági tag az e rendelet alapján megállapított 

tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani, 

b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön 

felhasználásra. 

(4)   Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli 

nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia 

kell, hogy felhasználásáról későbbi időpontban nyilatkozik a képviselő. 

(5) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik. 

(6) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig 

évente ellenőrzi a tiszteletdíjak igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan tett 

nyilatkozatokat és a kifizetéseket. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet 2014. év november hó 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2010.  (X. 19.) önkormányzati rendelet. 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. függelék 

a települési önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló 9/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

Kakucs 

Fő  u. 20. 

     Tárgy: Nyilatkozat képviselői/bizottsági tagi tiszteletdíj  

 lemondásról/felhasználásáról 

       

Tisztelt Képviselő-testület! 

Alulírott ………………………………………………….………… képviselő/bizottsági tag 

nyilatkozom, hogy a ……………………………………………………….….. időszakra járó 

tiszteletdíjamat nem kívánom felvenni, arról lemondok. 

 

1./ Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a lemondott tiszteletdíjam, a havi 30.000 Ft / 

15.000 Ft ……………………….………….……………………………………… célra, vagy 

a Kakucs községben működő  ……………………………………………………………….. 

civil szervezet/egyesület/szolgálat/egylet/alapítvány/kör/társaság/klub/közösség javára 

kerüljön átutalásra/kifizetésre.   

vagy: 

2./ A tiszteletdíj felhasználására tett javaslatról egy későbbi időpontban nyilatkozom.  

/Ez esetben a tiszteletdíj összege ezen időponttól kezdődően kerül a képviselő/bizottsági tag 

által meghatározott célra történő felhasználásra./ 

 

Kakucs, 20….………………………… 

            

       ……………………………… 

                                                                             képviselő/bizottsági tag 
 


