A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 143. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A közgyűlés elnökének juttatásai
1. § A közgyűlés munkatervében, valamint éves költségvetési rendeletében meghatározott
feladatok végrehajtásának - az éves költségvetési beszámoló keretében elvégzettértékelése alapján a megyei közgyűlés határozatával a közgyűlés elnökének legfeljebb
évente hat havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapíthat meg, ez azonban nem
veszélyeztetheti a Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
kötelező feladatainak ellátását.
A közgyűlés alelnökének juttatásai
2. § A közgyűlés munkatervében, valamint éves költségvetési rendeletében meghatározott
feladatok végrehajtásának - az éves költségvetési beszámoló keretében elvégzett értékelése alapján a megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés a társadalmi megbízatású
alelnökének legfeljebb évente négy havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat
állapíthat meg, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat kötelező feladatainak
ellátását.
A megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíja
3. § (1) A megyei közgyűlés tagjainak (a továbbiakban: képviselők) tiszteletdíja (alapdíja) –
a megyei közgyűlés elnökének, alelnökének kivételével - a közgyűlés által megállapított
illetményalap 2-szeres szorzatának alapulvételével havi 80.000.- Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított alapdíjon felül a bizottságok tagjait havonta - több
bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 23%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.
(3) A bizottság elnökét, valamint a tanácsnokot az (1) bekezdésben megállapított
alapdíjon felül havonta – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 85%-ának
megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.
4. § (1) A képviselő a közgyűlés képviseletében vagy a közgyűlés, továbbá a közgyűlés
elnöke megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a
közgyűlés elnöke engedélyezi.
(2) A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén az utazási költségek megtérítése
egyszerűsített - a fogyasztási norma, a NAV által elfogadott üzemanyag egységár és a
mindenkori átalány fenntartási költség szerinti - elszámolás alapján történik.

