
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.A rendelet hatálya, tiszteletdíj mértéke 
 
1. § (1)  Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester és az 
alpolgármester kivételével – a képviselőknek, az állandó bizottság nem képviselő tagjainak 
tiszteletdíjat állapít meg. 
(2) A tiszteletdíj havi összege: 
     a)1 A képviselő havi tiszteletdíja 67.500 Ft. 
     b) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja 17.000 Ft. 
(3) A tiszteletdíjat a jogszabály által meghatározott kötelező levonásokat követően a tárgyhót 
követő hó 5-ig kell az érintett személy által megjelölt számlára átutalni, vagy készpénzben 
kifizetni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a teljesítés a következő 
munkanapon esedékes. 
(4) Az 1.§ (3) bekezdésében meghatározottakról a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltsége gondoskodik. 
 

2.A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai 

2.§ 2(1) Annak a képviselőnek, valamint bizottság tagjának /a továbbiakban értelemszerűen 
együtt: képviselő/ a tiszteletdíja mérsékelhető és megvonható, aki igazolatlanul hiányzik az 
ülésterv szerinti  képviselő-testületi vagy bizottsági ülésről: 
a) amennyiben a képviselő a képviselő-testület üléséről igazolatlanul távol maradt a  tárgyhavi 
tiszteletdíjat 50 %- kal, 
b) amennyiben a képviselő, illetve bizottság tagja a bizottsági ülésről maradt távol a tárgyhavi 
tiszteletdíjat 50 %-kal lehet csökkenteni.  
 (2) Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha a képviselő a képviselő-testületi ülésről vagy a 
bizottsági ülésről való távolmaradását előzetes írásbeli bejelentésben alapos okkal nem menti 
ki. Alapos oknak minősül különösen a betegség, külföldi kiküldetés, közeli hozzátartozó 
halála, elháríthatatlan közlekedési akadály, külföldön tartózkodás, igazolt munkahelyi 
elfoglaltság. 
(3) Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan 
akadályba ütközött, s a képviselő a távolmaradás okát az ülés napjától számított 3 napon belül 
bejelenti.  
(4) Az elmulasztott ülés napjától számított 15 napon túl igazolást nem lehet előterjeszteni. 
 

                                                
1 Módosította: 19/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017. október 1-től. 

2 Módosította: 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. február 23-tól. 



3.§ (1) A képviselőknek a képviselő-testületi ülésről való távolmaradásáról, a bizottság 
tagjainak a bizottság üléséről való távolmaradásáról a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati 
Hivatal Tari Kirendeltségének megbízott köztisztviselője – annak jellegét is feltüntetve – 
nyilvántartást vezet. 
 
 
(2) A távolmaradás elfogadásáról, vagy elutasításáról, illetve a tiszteletdíj csökkentéséről, 
illetve megvonásáról a képviselő-testület dönt. Erről a képviselőt legkésőbb a kifizetés 
esedékességének napját 5 nappal megelőzően értesíti. Amennyiben ez időben nem volna 
lehetséges, úgy a következő havi esedékes tiszteletdíj összegéből kerül levonásra a mérséklés, 
illetve a megvonás összege. 
 
4.§. (1) A képviselő köteles írásban bejelenteni, ha bármely okból 30 napon keresztül vagy azt 
meghaladóan a funkciójából eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni. Részére ezen 
időtartamra, betegség kivételével tiszteletdíj nem adható. 
(2) A bizottság elnöke minden év utolsó képviselő-testületi ülésének napjáig köteles írásban 
bejelenteni a polgármesternek amennyiben a bizottság tagja az adott évben megtartott 
bizottsági ülések több mint feléről maradt távol. A polgármester javaslatot tehet a képviselő-
testületnek új bizottsági tag személyére. 
 

3.A tiszteletdíjról történő lemondás szabályai 

5.§. (1) Az a képviselő, ideértve a társadalmi megbízatású alpolgármestert is, aki tiszteletdíját 
vagy annak egy részért azért nem veszi fel, hogy az általa megnevezett közérdekű célra 
felajánlja, jogosult az őt megillető bruttó tiszteletdíj + szociális hozzájárulási adó erejéig e 
pénzösszegről rendelkezni. 
(2) Az 1.§-ban meghatározott személy a tiszteletdíjáról a polgármesterhez benyújtott, az 1. 
melléklet szerinti írásbeli nyilatkozat alapján mondhat le. 
(3)Ezt a rendelkezést a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során 
tudomásul veszi. 
 

4.Záró rendelkezések 

6. §. (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napjával lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Tar Község Önkormányzata Képviselő-
testületének - az alpolgármester és a települési képviselők tiszteletdíjáról- szóló 6/1995. 
(IV.10. számú rendelte  valamint az azt módosító  9/2006.(X.14.), a 22/2007.(XI.29.), a 
14/2008.(IX.16.), a 11/2010.(X.8.), a 7/2011.(II.15.) és a 9/2011.(IV.26.) számú 
önkormányzati rendeletek. 
 
          Turopoli  Zsolt sk.                                                Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
            polgármester                                                                                  jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. február 22. 

Tar, 2018. február 22. 

     Molnárné dr. Kontra Bernadett 
              jegyző 



1. melléklet a 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez 
 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ……………………………………………önkormányzati képviselő/bizottsági tag 
nyilatkozom, hogy ………. év …………………………………hónapra járó tiszteletdíjamról 
lemondok. 

Javasolom, a lemondásom eredményeképpen keletkező forrás terhére 

Név: ………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………. 

Adószám: …………………………………………………………… 

Képviselő neve :…………………………………………………….. 

Pénzintézet neve: …………………………………………………… 

Bankszámlaszám :………………………………………………….. 

részére 
…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

céllal biztosítson támogatást a Képviselő-testület. 

 

Tar, 201... év ……………………….hó …. nap 

 

 

 

 

                                                                                 …………………………………………… 

                                                                        aláírás 


