
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 

9/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

 

A települési képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról  

 

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. 

cikk § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján - és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 35. § (1) bekezdésben 

foglaltak figyelembe vételével - a települési képviselők a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg Tarnaméra Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete tagjainak (a továbbiakban: képviselő). 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármester és alpolgármester 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) A bizottság elnöke, tagja az a) pontban megjelölt tiszteletdíj (alapdíj)-on felül     

 bizottsági tisztségéért további tiszteletdíjra nem jogosult. 

 

(2) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

3. §  

 

(1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül tartósan, 

legalább 6 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 az 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) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek jogosultak.  

 

(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselő-testület képviseletében, 

illetve a polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell 

tekintetni 

a) amely tevékenység ellátására a képviselő-testület, a polgármester vagy a bizottság 

írásban vagy jegyzőkönyvbe foglalva megbízza, valamint azt,  

b) amelyet utólag a polgármester ilyen tevékenységnek minősít. 

 

(3) A képviselő számára csak a Tarnaméra Községi Önkormányzat nevére szóló számlával 

igazolt költség téríthető meg. Számlával igazolt költségnek azt a költséget kell tekinteni, 

melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. Az 

utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével 

igazolható. 

 

(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt a költséget kell 

tekinteni, amely a feladat- és tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, nélküle 

adott feladatot, tevékenységet nem lehet ellátni, és melynek képviselő általi viselése 

indokolatlan. 

 

(5) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, utalványozza a 

bemutatott számlák és a 4. § (2)-(4) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának 

ellenőrzését követően. 

 

 

5. §. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a  települési képviselők és 

képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 7/2010. (X. 14.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Tarnaméra, 2014. október 28. 

 

 

            Timár László                   Vargáné Tóth Márta 

polgármester          jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2014. október 28. napján kihirdetve. 

 

Vargáné Tóth Márta 

jegyző 


