
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

4./2011. (V. 11.) számú 

RENDELETE 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjának mértékéről, és a természetbeni juttatásokról 

(módosítással egységes szerkezetben) 

 

Tard község önkormányzat képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 

17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A képviselőtestület tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével 

– Tard község önkormányzata képviselőtestülete tagjainak. (a továbbiakban: képviselő),  

 

2. § 

 

(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj)                            31.000.-Ft 

(2)  Bizottsági tag és bizottsági elnök tiszteletdíja a alapdíjjal megegyező  31.000.-Ft 
1(3) A tiszteletdíjak mértékét a képviselőtestület évente, az éves  költségvetés elfogadását 

megelőzően a mindenkori köztisztviselői illetményalap figyelembevételével állapítja meg  

(4)Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról lemondhat.  

(5) Az önkormányzati képviselő, aki tiszteletdíjáról lemondott tiszteletdíj helyett ún. 

rendelkezési összeget ajánlhat fel közcélra önkormányzati intézményeknek, civil 

szervezeteknek, önszerveződő közösségeknek működésük segítésére. A rendelkezési összeg 

képviselőnként havonta a képviselői alapdíj nettósított összege. 

 (6) A rendelkezési összegre való jogosultság feltételei megegyeznek a tiszteletdíjra való 

jogosultság feltételeivel. 

 (7) A tiszteletdíj igénybevételéről, illetve arról való lemondásról írásban kell nyilatkozni ente 

az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig. 

(8) A tiszteletdíjjal kapcsolatban tett nyilatkozatot a jegyzőhöz kell benyújtani, aki intézkedik 

a tiszteletdíj folyósításáról, illetve a folyósítás megszűntetéséről.  

  

 (10) A jegyző az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig ellenőrzi a tiszteletdíjak 

igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan tett nyilatkozatokat és a kifizetéseket.  

 

3. § 

 

Az önkormányzat a képviselőtestületének minden tagja jogosult a képviselői munkája végzése 

során felmerült költségeinek megtérítésére. 

A felmerült költségek szükségszerűségét a polgármester igazolja. A költségek kifizetéséről a 

jegyző gondoskodik  

4. § 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01-től kell 

alkalmazni.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik,  

A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselőtestületi és bizottsági tagok 

tiszteletdíjának mértékéről és természetbeni juttatásáról szóló 1/2008 (III.4.) számú    
                                                           
1 Módosította (3)-(10) ig Tard Község Képviselő - testülete a 14/ 2011. (X.25.)  ök sz.rendeletével 



valamint az azt módosító 6/2008 (VIII. 08.) és a  6/2009 (IV. 22.) számú Önkormányzati 

rendelete 

Kihirdetés napja: 2011. február 23. 
 


