
 
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 
a  helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásáról és költségtérítéséről 
 
 
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1)  A Képviselő-testület - a polgármester és az alpolgármester kivételével – az 
önkormányzati képviselő tagjainak, az állandó bizottság elnökének, az állandó bizottság nem 
képviselő tagjainak megbízatásuk megszűnéséig – havonként járó tiszteletdíjat állapít meg. 
(2) A képviselő havi tiszteletdíja 42.500 Ft 
(3) Az állandó bizottság elnökének a havi tiszteletdíja a (2) bekezdés szerinti összeg és 34.800 
Ft összege, összesen: 77.300 Ft. 
(4) Az állandó bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának havi tiszteletdíja a képviselő 
havi tiszteltdíja 50 %-ának összege: 21.300 Ft. 
(5) A tiszteletdíjat száz forintra kerekítve kell megállapítani.  
 

Természetbeni juttatás 
 
2.§ Az Önkormányzat, az önkormányzati képviselői tevékenység hatékony ellátása érdekében 
az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök közül 1 db flottás mobiltelefon ingyenes 
használatát biztosítja.  

 
Költségtérítés 

   
3.§  Az önkormányzati képviselőnek a képviselői tevékenységével összefüggő, általa 
megelőlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. A költségtérítés 
kifizetését a Polgármester engedélyezi. 
 
 

Hatályba léptető rendelkezés 
 

4. § E rendelet a kihirdetés napjával lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
  
 
              Hegedűsné Kripák Ildikó          Chrobák Zoltánné dr.  
                      polgármester            jegyző   
       
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került 2016. február 11.-én 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
 



 
 

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni 
juttatásáról és költségtérítéséről 

 
INDOKOLÁS 

 
1.§-hoz: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról rendelkezik.   
 
2.§-hoz: A természetbeni juttatást rögzíti. 
 
3.§-hoz: A költségtérítésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
 
4.§-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.  
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-19. § alapján) 
 

1. A rendelet tervezet  
- társadalmi hatása: nem jelentős 
- gazdasági hatása: önként vállalt feladatként az önkormányzat saját bevételeiből kell 
biztosítani. 
- költségvetési hatása: az Önkormányzat költségvetési rendeletében a tárgyévre vonatkozó 
kiadás bevételi forrását biztosítani kell.   
- környezeti és egészségi következmények: nincs 
- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatalnak el kell látnia a 
rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a rendelet megalkotása nem kötelező, a jogszabályalkotás elmulasztása 
esetén törvényességi észrevétel nem lehet. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 
 
4. Indoklás 
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet 
megalkotásának célja a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának, 
természetbeni juttatásának és költségtérítésének helyi szabályozása. 
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 
vonatkozása. 
 
5. Véleményeztetés 
A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli. 


