
Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 22/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi      
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában            
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi         
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a          
következőket rendeli el: 
 
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Tokodaltáró Község Önkormányzata        

Képviselő-testületének tagjaira, valamint a Képviselő-testület állandó és ideiglenes        
bizottságainak nem képviselő tagjaira. 

 
2. § A települési önkormányzati képviselő munkájáért tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíj         

havi összege: 50.000,- Ft. A tiszteletdíj minden hónapban megilleti a képviselőt a teljes             
képviselői megbízatásának ideje alatt. 

 
3. § A Képviselő-testület bizottságának képviselő tagját a 2. §-ban foglaltaktól eltérő          

összegű tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj havi összege: 75.000,- Ft. A tiszteletdíj            
minden hónapban megilleti a bizottság tagját a tagságának ideje alatt. 

 
4. § A Képviselő-testület bizottságának elnökét a 2. §-ban foglaltaktól eltérő összegű          

tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj havi összege: 95.000,- Ft. A tiszteletdíj minden            
hónapban megilleti a bizottság elnökét tisztségének ellátása ideje alatt. 

 
5. § A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja: 25.000 Ft. A tiszteletdíj minden              

hónapban megilleti a bizottság tagját a tagságának ideje alatt. 
 
6. § A tiszteletdíj megfizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, folyószámlára történő           

utalással történik. 
 
7. § (1) A tiszteletdíj jogosultja a tiszteletdíjról írásban lemondhat. A lemondást tartalmazó           

nyilatkozatot évente, az éves költségvetési rendelet elfogadása előtt, a polgármesterhez          
kell benyújtani. 

  
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult mely            
időszakra járó tiszteletdíjáról kíván lemondani, illetve annak összegét milyen         
célra/célokra kívánja felhasználni.  

 
(3) Amennyiben a jogosult a felhasználási célt a nyilatkozat benyújtásakor nem           
határozza meg úgy annak felhasználásáról úgy kell nyilatkoznia, hogy az legkésőbb a            
következő költségvetési év végéig felhasználásra kerüljön. 
 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 



(2) Hatályát veszíti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X. 21.)           
önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 

 
 
 
A rendeletet 2019. november 29. napján kihirdettem.  
 
 
 

 

Petrik József Tóth Gábor 
polgármester jegyző 

                                Tóth Gábor 
                              jegyző 


