
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2010.(X.19.) rendelete 

az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő-testületi tagjai 

tiszteletdíjáról 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 20.§ (2) bekezdése, valamint a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 

17.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Pttv. 14-17.§-aiban 

foglaltakra, az önkormányzati képviselők, és a bizottságok nem képviselő-testületi tagjai 

tiszteletdíját az alábbiak szerint szabályozza: 

 

1.§ 

(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre, a Képviselő-testület 

bizottságainak elnökeire, a bizottságok képviselő tagjaira, a Képviselő-testület bizottságainak 

nem képviselő-testületi tagjaira. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és alpolgármesterre. 

 

2.§ 

(1) Az önkormányzati képviselőt havi bruttó 38.650.-Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg.  

(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja az (1) bekezdésben megállapított alapdíjon 

felül — függetlenül attól, hogy hány bizottságnak tagja — havi bruttó 7.730.-Ft.  

(3) A bizottságok elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül — több tisztség, bizottsági tagság 

esetén is — havi bruttó 15.460.-Ft.  

 

3.§ 

A Bizottság nem képviselő tagja havi bruttó 10.000.-Ft tiszteletdíjban részesül. 

 

4.§ 

Az önkormányzati képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából 

végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét 

meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a Polgármester engedélyezi.  

 

5.§ 

(1) A képviselő, és a bizottság nem képviselő tagja részére megállapított tiszteletdíja egy havi 

időtartamra 25 %-kal csökken, ha a képviselő-testületi ülést előkészítő azon bizottsági ülésen, 

melynek tagja, nem vesz részt és hiányzásának okát a tiszteletdíj kifizetését megelőzően 5 

nappal nem igazolja.  

(2) A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja részére megállapított tiszteletdíja kéthavi 

időtartamra 25 %-kal csökken, ha a Képviselő-testület ülésén nem vesz részt, és hiányzásának 

okát a tiszteletdíj kifizetését megelőzően 5 nappal nem igazolja.  

(3) A tiszteletdíj csökkenés ismételt hiányzás esetén újra megállapításra kerül. 

(4) Nem minősül igazolatlan hiányzásnak, ha a képviselő, a bizottság nem képviselő tagja 

- táppénzes állományban van, 

- az Ötv. 110.§-ában meghatározott hozzátartozó temetése miatt van távol, 



- távolléte önkormányzati érdekből történt. 

(5) Az önkormányzati érdekből történő távollét igazolására a Polgármester jogosult.  

 

6.§ 

(1) E rendeletben biztosított tiszteletdíj számfejtéséről és kifizetéséről a Polgármesteri 

Hivat6al a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles gondoskodni. 

(2) A kifizetéshez szükséges igazolásokat a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell a Jegyzőhöz 

eljuttatni.  

(3) Az önkormányzati képviselők, illetve a bizottsági külső tagok a tiszteletdíjról szabadon 

rendelkezhetnek. 

(4) A rendelkezésről külön nyilatkozatot kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a felajánlott 

tiszteletdíj összegének megjelölését, a kedvezményezett egyesület, alapítvány, intézmény 

megnevezését, valamint azt, hogy a rendelkezés egyszeri alkalomra, vagy a visszavonásig 

érvényes.  

 

7.§ 

(1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. október 3. 

napjától visszamenőleg kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a többször módosított 3/2007.(III.13.) rendelet 

hatályát veszti. 

 

 

 

Taktaharkány, 2010. október 18. 

 

 

 

 Varga László       dr. Gadnai Mária 

 polgármester        jegyző 


