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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

3/2013. (I.25.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) 
bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 7/2006. (X.13.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.  

  
 
1.§ (1) A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.§ A települési képviselőt havi 15.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.” 
(2) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.§ (1) A képviselői tiszteletdíjat negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig a 

közös önkormányzati hivatal számolja el és gondoskodik a kifizetésről.” 
 
2.§ Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2013. január 25. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2013. január25-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a 3/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladatkörében 
eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott 
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 14.§-a kimondja, hogy a képviselő-testület az önkormányzati képviselő, a 
bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok részére — megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig 
— tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg. 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkotott a települési képviselők 
tiszteletdíjának megállapításáról. 
A képviselő-testület a 110/2012. (XII.17.) határozatával szándékát fejezte ki, hogy a települési képviselők 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet módosítani kívánja akként, hogy a 
képviselők tiszteletdíja havi 15.000 Ft legyen. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
A tiszteletdíj mértékét a Rendelet 2.§-a szabályozza, a tiszteletdíj mértéke havi 15.000 Ft. A Rendelet 
rögzíti, hogy a tiszteletdíj az eddigi szabályozásnak megfelelően továbbra is negyedévente kerül 
elszámolásra, az elszámolás és a kifizetésről való gondoskodás a közös önkormányzati hivatal feladata. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a 
törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 

 
 


