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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2001. (XII. 8.) számú
önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(A módosításokkal egységes szerkezetben)
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
20.§-ában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14 – 18.§-aiban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
7/1991. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) – 17/2001.(XI. 4.) számú
önkormányzati rendelettel megállapított – 36.§ (2) bekezdésére, az önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
(1) Az önkormányzati képviselőket munkájukért – a polgármester és az alpolgármester kivételével
– valamint a bizottságok tagjait (a továbbiakban együtt: képviselő) a (2) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíj illeti meg.
(2)1 A tiszteletdíj havi mértéke:
a) képviselő esetében
b) bizottsági elnök, tanácsnok esetében
c) egy bizottsági tagság (képviselő, nem képviselő) esetében
d) további bizottsági tagság esetében

35.000 Ft,
30.000 Ft,
25.000 Ft,
15.000 Ft.”

(3)2Ha a képviselő bizottsági elnök, illetve bizottság tagja, úgy a több jogcímen járó díjat össze kell számítani azzal, hogy a bizottsági tagság tekintetében a (2) bekezdés d) pontját kell alkalmazni. A tanácsnok a (2)
bekezdés b) pontjában írton túl csak a képviselőségért járó [(2) bek. a) pontja szerinti) tiszteletdíjra jogosult.”
(4) A (2) – (3) bekezdés alapján számított tiszteletdíj járulékokkal megnövelt összegét az önkormányzat éves
költségvetési rendeletében elkülönítetten kell szerepeltetni.

2.§
A tiszteletdíjat havonta utólag kell a képviselő által megjelölt pénzintézeti számlára átutalni, illetve postai
úton címére megküldeni. A képviselő a számla számát, illetve a postázási címet, e rendelet elfogadását
követő tizenöt napon belül a jegyzőnek írásban bejelenti.

3.§
(1) A képviselő-testület, illetve a bizottság tagját, a bizottság elnökét a tiszteletdíj nem illeti meg, ha
feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályozva van.
(2) A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni a képviselőtől, bizottsági elnöktől, tagtól, ha a képviselőtestületi, illetve bizottsági munkáját önhibájából elhanyagolja, két egymást követő testületi ülésen, illetve
bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt.
(3) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést az ügyrendi bizottság tárgyalja meg és döntésre a
képviselő-testület elé terjeszti.
(4) A mulasztásokról a jelenléti ívek alapján a jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik a tiszteletdíj
elszámolásáról, minden hónapot követő hó 10. napjáig történő kifizetéséről.
(5) A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a pénzügyi bizottság évente ellenőrzi.
(6) A képviselő a tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozattal lemondhat. Ennek alapján a jegyző a tiszteletdíj
számfejtésének és folyósításának megszüntetése iránt a szükséges intézkedést megteszi.

4.§
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – az önkormányzat 2002. évi költségvetési rendeletével
egyidejűleg lép hatályba, de rendelkezéseit 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az SZMSZ 26/C.§-a 2002. január 1. napjával hatályát veszti.
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