
Tarnaméra Község Önkormányzatának 
7/2010. (X.14.)  önkormányzati rendelete 

 
 

az alpolgármester, a   települési képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról  

 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXI tv. 20. §-ában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV tv.(továbbiakban: Pttv.) 
17. §. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alpolgármester,az 
önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1. §. 
 
(1)  A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester kivételével – Tarnaméra 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak (a továbbiakban: képviselő). 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére, melyről 
a képviselő-testület külön határozatban dönt. 
 

2. §. 
 
(1) A tiszteletdíj mértéke: 
 a) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj)    20.000.-  Ft/hó 
 b) Az alpolgármester tiszteletdíja  23.000.-  Ft/hó 
 
(2) A bizottsági tagságért, bizottsági elnöki tisztségért a települési képviselőnek az alapdíjon 
felül további tiszteletdíjat nem állapít meg a képviselő-testület. 
 
(3) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a körjegyző 
gondoskodik. 
 

3. §. 
 

(1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül tartósan, 
legalább 2 hónapon túl  nem vesz részt a testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken – a 
képviselő-testület döntése alapján – a havi tiszteletdíj csökkentésre vagy megvonásra kerülhet. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj csökkentésre vagy megvonására bármely képviselő, 
vagy a polgármester javaslatot tehet, melyről a Pénzügyi Ellenőrzési és  Ügyrendi Bizottság 
javaslatára a képviselő-testület dönt.  
 
(3) Kötelezettségeit az (1) bekezdés alapján megszegő képviselő tiszteletdíját a képviselő-
testület legfeljebb 25 %-al csökkentheti, ismételt megszegés esetén pedig a tiszteletdíj 
megvonásáról dönthet. 
 
 



4. §. 
 
 

(1) Az alpolgármester, valamint a képviselők e tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerült 
szükséges költségeit meg kell téríteni. 
 
(2) A költségtérítés feltétele: 
   - a szükséges költség felmerülése a tisztség ellátása során jelentkező tevékenységgel 
összefüggésben keletkezzen, 
   -  a költséggel kapcsolatban a tisztségviselő azt előlegezze meg, 
   - elszámolásra alkalmas számlával igazolja a kifizetést, 
   - a számlával igazolt költségről a tisztségviselő tételesen számoljon el legkésőbb 5 napon 
belül a Hivatal pénztárában. 
 
(3) Az alpolgármester e tisztségében végzett tevékenysége során költségtérítésre jogosult havi 
4.600.- Ft összeghatárig. 
 
(4) A bizottsági elnök e tisztségében végzett tevékenysége során költségtérítésre jogosult 
negyedévente 6.000.- Ft összeghatárig. 
 
 (3) Az alpolgármester, a bizottsági elnökök, és a képviselők költségeinek kifizetését a 
polgármester engedélyezi. 
 
 

5. §. 
 
 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a  helyi képviselők és képviselő-
testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2007.(II.07.) önkormányzati rendelet, 
valamint az e rendeletet módosító 1/2010.(II.25.) önkormányzati rendelet. 
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 
 
 
Tarnaméra, 2010. október 14. 
 
 

Tímár László               Vargáné Tóth Márta 
polgármester sk             körjegyző sk. 

 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2010. október 14. napján kihirdetve. 
 
Vargáné Tóth Márta 
       körjegyző   
 


