Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a
bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Egységes szerkezetbe dolgozva 2022. január 1.
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében
meghatározott
feladatkörében
eljárva
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Felsőtárkány Község Önkormányzatának
a) helyi önkormányzati képviselőire,
b) a Képviselő-testület bizottságainak elnökére,
c) a Képviselő-testület bizottságainak képviselő tagjaira,
d) a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjaira.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.
Részletes rendelkezések
2. §
(1) Felsőtárkány Község Önkormányzatának helyi önkormányzati képviselői, a
bizottságok elnökei, a bizottságok képviselő tagjai és a bizottságok nem képviselő
tagjai e rendeletben meghatározottak szerint munkájukért havonta tiszteletdíjban
részesülnek.
(2) A rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk
megszűnése napjáig jogosultak tiszteletdíjra.
A helyi önkormányzati képviselő havonta bruttó 100.000, - Ft tiszteletdíjra jogosult
(a továbbiakban: alaptiszteletdíj).
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Amennyiben a képviselő bizottsági elnökként is tevékenykedik, havi tiszteletdíját
bruttó 40.000, - Ft-tal kell növelni, így az összeg havi bruttó 140.000, - Ft.
Amennyiben a képviselő bizottsági tagi tisztséget is betölt, havi tiszteletdíját bruttó
20.000, - Ft-tal kell növelni, így az összeg havi bruttó 120.000, - Ft.
A bizottságok nem képviselő tagjai a 2. § (3) bekezdés szerinti tiszteletdíj
összegének 50 %-ára jogosultak tiszteletdíj jogcímén.

Módosította a 14/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 26. napjától.
Módosította a 15/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. január 1. napjától.
3
Módosította a 14/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 26. napjától.
4
Módosította a 15/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. január 1. napjától.
5
Módosította a 14/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 26. napjától.
6
Módosította a 15/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. január 1. napjától.
7
Módosította a 14/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. október 26. napjától.
8
Módosította a 15/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. január 1. napjától.
2

3. §
(1) A megállapított
gondoskodik.

tiszteletdíjak

folyósításáról

Felsőtárkány

Község

Jegyzője

(2) A tiszteletdíjak pénzügyi fedezetét az önkormányzat költségvetésében a személyi
jellegű kiadások és szociális hozzájárulási adó sorai előirányzat képezi.

4. §
(1) A képviselő kötelezettségeire, valamint a kötelezettségei megszegéseire vonatkozó
előírásokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 32. §-a, valamint Felsőtárkány Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzata, az 1/2013. (I. 24.) számú rendelet 35. §-a tartalmazza.
(2) A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről való igazolatlan távollét esetén a
tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható.
(3) Amennyiben a települési képviselő, bizottsági tag a testületi ülésen igazolatlanul nem
vesz részt, a következő havi tiszteletdíját 50 %-al mérsékelni kell.
(4) Ismételt igazolatlanul történő hiányzás esetén a tiszteletdíjat meg kell vonni, és annyi
ideig kell szüneteltetni a folyósítást, ahány ülésről a képviselő vagy bizottsági tag
hiányzott.
(5) A tiszteletdíj megvonásáról a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a
hiányzást követő ülésen dönt.
(6) A testületi ülésről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a képviselő,
bizottsági tag az ülést megelőzően, alapos indokkal a polgármesternek vagy bizottsági
elnöknek bejelenti.
Záró rendelkezés
5. §
(1) E rendelet a 2014. október 29. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. október
hónapban esedékes tiszteletdíjak esetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Felsőtárkány Község Önkormányzatának az
alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2012. (V.
11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Felsőtárkány, 2014. október 27.
dr. Juhász Attila Simon
polgármester

Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. január 1.

dr. Márton Erik György
jegyző

Tiszteletdíjak 2022. január hónaptól
Képviselők

Havi alaptiszteletdíj
(bruttó)

Bajzát Zoltán
Erdélyi László
Kakuk Pál
Kapuvári Csaba Dezső
Szepesi Ádám
Ludvig-Lénárt Judit
(külsős tag)

100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,-

Bizottsági
tagi/elnöki
tiszteletdíj
(bruttó)
40.000,20.000,20.000,40.000,20.000,50.000,-

Összesen
bruttó

140.000,120.000,120.000,140.000,120.000,50.000,-

