
Pétervására város Önkormányzatának  
3/1995. (III. 8.) rendelete 

 
a polgármester egyéb juttatásairól, valamint a helyi önkormányzati képviselők 

és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 
 

1Pétervására város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, továbbá a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. 
§ (1) bekezdésében, és a (2) bekezdés d/ pontjában, valamint 4. § (1) bekezdésében, illetve (2) 
bekezdés b/ pontjában, és a 14.-15. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed Pétervására Város Önkormányzata polgármesterére, a helyi 
önkormányzati képviselőkre, illetőleg az önkormányzati bizottságok megválasztott nem 
képviselő tagjaira. 

 
Munkaidő 

 
2. §2 

 
A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester munkaideje az alábbiak szerint alakul: 
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7.30-16.00 óráig 
Péntek:    7.30-13.30 óráig. 
 

Díjazás 
 

3. § 
 
3(1) Külföldi kiküldetés esetén a tényleges napidíjat és felmerült költségeket kell megtéríteni. 
4(2) A polgármestert a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adómentesen 
juttatható étkezési hozzájárulás illeti meg. 
5(3) A polgármestert a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/E. 
§-a szerint illeti meg a jubileumi jutalom. 
 
 
 

                                                 
1Módosította: Pétervására város Önkormányzatának 18/2003. (XII. 29.) rendelete az önkormányzati 
rendeletek EU. Jogharmonizációs célú felülvizsgálatáról. Hatályos: 2003. december 30-tól. 
2 Módosította a 13/2001. (XI. 05.) Ör. rendelet. Hatályos: 2001. november 9-től. 
3 Számozását módosította: Pétervására város Önkormányzatának 7/2004.(IV. 30.) rendelete az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. Hatályos: 2004. május 1-től. 
4 Számozását módosította: Pétervására város Önkormányzatának 7/2004.(IV. 30.) rendelete az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. Hatályos: 2004. május 1-től. 
5 Számozását módosította: Pétervására város Önkormányzatának 7/2004.(IV. 30.) rendelete az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. Hatályos: 2004. május 1-től. 
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Önkormányzati képviselők és nem képviselő 
bizottsági tagok illetve az alpolgármester tiszteletdíja 

 
4. §6 

 
(1) A képviselőtestület a települési képviselők havi tiszteletdíját 39.632,-Ft-ban állapítja meg 
(alapdíj). 
(2) A képviselőtestület állandó bizottsági elnökeinek (tanácsnok) havi tiszteletdíja 75.300,- Ft 
(3) A képviselőtestület állandó bizottságai képviselő tagjainak tiszteletdíja – függetlenül a 
képviselő bizottsági tagságainak számától – 10.568,-Ft 
(4) A képviselőtestület állandó bizottságai nem képviselő tagjai tiszteletdíja 10.568,-Ft 
(5) A képviselőtestület a társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
165.599,- Ft helyett – a társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott kérése 
alapján - 96.600,- Ft-ban határozza meg. 
 

5. § 
 

(1) A képviselő köteles részt venni a testület munkájában, beleértve a közös testületet is, a 
nem képviselő bizottsági tagok pedig a bizottság munkaülésén. 
7(2)/ A települési képviselő vagy nem képviselő bizottsági tag, amennyiben testületi ülésről 
vagy bizottsági ülésről igazolatlanul hiányzik, úgy a következő hónapra tiszteletdíjat a 
képviselőtestület SZMSZ-ének 45. § (2) bekezdése szerint csökkenteni kell. 
(3) Az ülésekről indokolt esetben a polgármester vagy a bizottság elnöke távolmaradást 
engedélyezhet. 
(4) A testületi üléseken illetve munkaüléseken készült jegyzőkönyvben, vagy emlékeztetőben 
illetve a jelenléti ívben is fel kell tüntetni a hiányzás okát. A jelenléti ívvel kell a 
jegyzőkönyvvezetőnek a gazdálkodási csoportot értesíteni az igazolatlan hiányzásról. 
 
 

A külföldi kiküldetések költségei elszámolásának rendjéről 
 

6. §8 
 

(1) A külföldi utazás utazási rendelvény kitöltésével és annak polgármester aláírásával történő 
érvényesítéssel kezdeményezhető. 
(2) A kiküldetési költségtérítés elemei: 
a) Napidíj: a képviselőtestület a rendelet mellékletében szereplő külföldi napidíj-táblázatot 
állapítja meg. A napidíjak egyes országokban figyelembe veendő összegét a jelen rendelet 
melléklete tartalmazza. Teljes napidíj illeti meg a napi 8 órát meghaladó időtartamban 
külföldön tartózkodást. A napi 4 órát meghaladó, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás 
után 50 %-os napidíj jár. A kiküldetés teljes időtartamának meghatározásánál az indulás és az 

                                                 
6 Módosította: Pétervására Város Önkormányzatának 11/2006. (X. 13.) rendelete az önkormányzat egyes 
rendeleteinek módosításáról. Hatályos: 2006. október 13-tól. 
7 Módosította a 15/1998.(XI.26.) Ör. rendelet. Hatályos: 1998. november 27-től. 
8 Kiegészítette: Pétervására város Önkormányzatának 18/2003. (XII. 29.) rendelete az önkormányzati 
rendeletek EU. Jogharmonizációs célú felülvizsgálatáról. Hatályos: 2003. december 30-tól. 



érkezés időpontja között eltelt időt kell figyelembe venni. Ehhez az országhatár átlépésének 
időpontjait kell tekinteni. 
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b) Dologi kiadások: szállásköltség, telefon, taxi-költség stb. Minden kifizetést számlával kell 
igazolni. 
c) Utazási költség: Repülőjegyet, vasúti, buszjegyet utazási irodán keresztül vásárolja meg a 
Közös Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).  
Hivatali gépkocsi illetve saját gépkocsi igénybevételére, a belföldi kiküldetésre vonatkozó 
szabályok érvényesek. A külföldi tartózkodáshoz – a teljesítendő km-ek figyelembevételével 
– dologi előleget lehet igénybe venni. Az utazással kapcsolatos baleset és poggyászbiztosítást 
a kiutazó adatainak (útlevélszám, születési adatok, állandó lakcím) rendelkezésre bocsátásával 
a Hivatal köti meg. 

 
(3) A valutaigénylés valutaigénylő lap kitöltésével történik, melyet a Hivatal Közgazdasági 
Irodája bonyolít. 
(4) A valutának az utazó részére történő átadás-átvétele a valutaigénylő lap önkormányzati 
példányának átvető, átadó általi aláírásával valósul meg. 
(5) Az utazások valutaigényét a Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestület 
számlavezető bankfiókja, OTP Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága biztosítja. 
(6) A külföldi utazás költségtérítésével az utazónak az erre a célra szolgáló nyomtatványon a 
hazaérkezését követő 5 napon belül el kell számolni. 
(7) Tekintettel arra, hogy a külföldi napidíj törvényben meghatározott része személyi 
jövedelemadó köteles, a kiutazó rendelkezése szerint történik az adó levonása, befizetése a 
Polgármesteri Hivatal részéről, illetve azt a kiutazó önadózóként fizeti meg az adóhatóságnak. 
 

 
Záró rendelkezés 

 
7. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban visszamenőleges 
hatállyal 1996. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 
Pétervására, 1996. március 28. 
 
 
Pál László s.k.       Dr. Gyula Zoltán s.k. 
polgármester                   jegyző  
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