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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

6/2016. (IV.14.) 

Önkormányzati RENDELETE 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
 
 

 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja. 

  
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 

önkormányzati képviselő tagjaira. 
 (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre. 
 

2.§  (1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi 15.000 forint. A bizottság elnöke a képviselői 
tiszteletdíj mellett a (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjban is részesül. 

(2) A bizottsági elnök tiszteletdíja havi 18.000 forint. 
(3) Az önkormányzati képviselő a tiszteletdíjáról írásban lemondhat, megjelölve hogy mely 

időszakra járó tiszteletdíjáról mond le. A lemondást a polgármester részére kell benyújtani. 
 
3.§ A tiszteletdíj a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kerül kifizetésre, a kifizetésről a közös 

önkormányzati hivatal gondoskodik. 
 
4.§ (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba. 

 (2) Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 7/2006. (X.13.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 
Tolmács, 2016. április 12. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. április14-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a 6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 
 

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. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdés 
értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat 
meg. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-3.§ -hoz 
A képviselő-testület tagjai közül a polgármester és az alpolgármester törvényben, illetve önkormányzati 
döntésben meghatározott juttatásban részesül, ezen rendelet hatálya e két tisztviselőre nem terjed ki. Az 
önkormányzati képviselők havi 15.000 Ft tiszteletdíjban, a bizottsági elnök havi 33.000 forint 
tiszteletdíjban részesül. A tiszteletdíjak kifizetése havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik. 
 

4.§-hoz 

A rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az e témában alkotott 
korábbi önkormányzati rendelet. 
 

 
 


