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1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat
2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1
a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
- a módosításokkal egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. § 3
(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg, melynek
mértéke havi 74.000,- Ft.
(2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökei és a tanácsnokok tiszteletdíja – több
tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 90 %-ával növelt összege, azaz
havi 140.600,- Ft.
(3) Az állandó bizottságok tagjainak tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is –
az alapdíj 45 %-ával növelt összege, azaz havi 107.300,- Ft.
(4) Az állandó bizottságok közgyűlési tagnak nem minősülő tagjainak (a
továbbiakban: a bizottság nem közgyűlési tagjai) tiszteletdíja – több bizottsági
tagság esetén is – az alapdíj 45 %-a, azaz havi 33.300,- Ft.”
2. §
A közgyűlési tagnak és a bizottság nem közgyűlési tagjának a képviselői és a
bizottsági tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,
szükséges költségét meg kell téríteni. A kifizetést a Közgyűlés elnöke engedélyezi. 4
3. §
A Közgyűlés a közgyűlési tagok és a bizottságok nem közgyűlési tagjai részére
természetbeni juttatást nem állapít meg. 5
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A 14/2003. (X. 28.) Tolna m. ör. 11. § (2) bekezdése szerinti rendelet-megjelölés
Módosította: 6/1995. (III. 2.) Tolna m. ör., 15/1996. (IX. 26.) Tolna m. ör., 1/1998. (II. 26.) Tolna m.
ör. 42. §-a, 18/1998. (XI. 19.) Tolna m. ör., 2/1999. (III. 5.) Tolna m. ör. 38. §-a, 12/1999. (VI. 17.)
Tolna m. ör., 7/2001. (III. 2.) Tolna m. ör., 15/2003. (X. 28.) Tolna m. ör., 15/2004. (X. 25.) Tolna m.
ör., 12/2006. (XI. 10.) Tolna m. ör., 8/2008. (II.15.) Tolna m. ör., 8/2010. (II. 26.) Tolna m. ör.
Az 1. § hatályos szövegét megállapította a 8/2010. (II. 26.) Tolna m. ör. 1. §-a (hatályos: 2010.
március 1-től)
A 2. § szövegét módosította a 15/2003. (X. 28.) Tolna m. ör. 3. § (2) bekezdésének a) pontja
(hatályos: 2003. november 1-jétől)
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4. §
(1) A Közgyűlés tagja köteles a Közgyűlés (a bizottság tagja pedig a bizottság)
munkájában tevékenyen részt venni, valamint a Közgyűlés (bizottság) által adott
megbízatásoknak eleget tenni. 6
(2) Amennyiben a közgyűlési, illetve a bizottsági tag előreláthatóan nem tud részt
venni a Közgyűlés, vagy a bizottság ülésén, úgy – a Közgyűlés tagja, valamint a
bizottság elnöke a Közgyűlés elnökének, a bizottság tagja pedig a bizottság
elnökének – ezt írásban, vagy szóban előre köteles bejelenteni. 7
(3) A bejelentésről a Közgyűlés elnöke, illetve a bizottság elnöke dönt. Ebből eredő
vita esetén pedig a bizottság, illetve a Közgyűlés határoz. 8
(4)

A közgyűlési tagok részére a tiszteletdíj csökkentett mértéke jár abban a
hónapban, valamint a mulasztást követő – a legközelebbi bizottsági, közgyűlési
ülésig eltelt – hónapokra, amelyekben igazolatlanul nem jelenik meg a
Közgyűlés, illetve a Bizottság ülésén, az alábbiak szerint:
a) a Közgyűlés üléséről igazolatlanul hiányzó közgyűlési tag (bizottsági elnök,
tanácsnok) az alapdíj 25%-kal csökkentett összegére jogosult,
b) a bizottság közgyűlési tagja (ha a bizottság üléséről igazolatlanul hiányzik) a
havi alapdíjon felüli (az alapdíj 45%-ának megfelelő mértékű) emelésnek a
25%-kal csökkentett összegére jogosult,
c) a bizottság elnöke (ha a bizottság üléséről igazolatlanul hiányzik) a havi
alapdíjon felüli (az alapdíj 90%-ának megfelelő mértékű) emelésnek a 25%kal csökkentett összegére jogosult. 9

(5) A Közgyűlés elnöke, illetőleg a bizottság elnöke igazoltnak tekintheti a távollétet,
amennyiben az érintett közgyűlési, illetve bizottsági tag a távollétét előzetesen
írásban, vagy szóban bejelentette, vagy megjelenését objektív külső körülmény
akadályozta. Ilyen objektív körülménynek minősül az is, ha a bizottság
közgyűlési tagja másik bizottságnak is tagja, és az ülések egyidejűsége miatt
nem tudott az egyik ülésen részt venni. A Közgyűlés, vagy a bizottság üléséről
való távolmaradás nem érinti a tiszteletdíjra jogosultságot akkor sem, amikor a
közgyűlési tag a Közgyűlés hivatalos képviseletében járt el. A hivatalos
képviselet miatti távolmaradást – Közgyűlésről való távolmaradás esetén,
valamint a bizottság elnökének a bizottság üléséről való távolmaradása
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A 3. §-t beiktatta a 6/1995. (III. 2.) Tolna m. ör. 1. §-a (hatályos: 1995. március 2-ától,
alkalmazandó: 1994. december 11-étől), hatályos szövegét megállapította a 12/2006. (XI. 10.)
Tolna m. ör. 2. §-a (hatályos: 2006. november 10-étől, alkalmazandó: 2006. október 1-jétől)
A 4. § (1) bekezdését beiktatta a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1-jével)
A 4. § (2) bekezdését beiktatta a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1-jével)
A 4. § (3) bekezdését beiktatta a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1-jével)
A 4. § (4) bekezdését beiktatta a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1-jével),
hatályos szövegét megállapította a 12/2006. (XI. 10.) Tolna m. ör. 3. §-a (hatályos: 2006.
november 10-étől, alkalmazandó: 2006. október 1-jétől)
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esetében – a Közgyűlés elnöke, illetőleg – a bizottság közgyűlési tagjának a
bizottsági ülésről való távolmaradása esetén – a bizottság elnöke igazolja. 10
(6) Ha egy hónapban a Közgyűlésnek vagy a bizottságnak több ülése volt, csak
valamennyi közgyűlési, illetve bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradás
eredményezi a tiszteletdíj csökkentését. 11
(7) A Közgyűlés tagjainak a Közgyűlés üléseiről történő távolmaradásával
kapcsolatos teendőkről a Jogi és Szervezési Osztály, a bizottság tagjainak a
bizottsági ülésekről történő távolmaradásával kapcsolatos teendőkről a bizottság
adminisztrációját ellátó osztály gondoskodik. 12
5. § 13
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit az adott
tisztségre történt megválasztás napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Tolna Megyei
Önkormányzat által hozott, a megyei közgyűlés tisztségviselői, tagjai, bizottsági
elnökei (tanácsnokok), valamint a bizottságok tagjai költségtérítésének
megállapításáról szóló 5/1991. (VI. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az
annak módosításáról rendelkező 10/1991. (XII. 12.) Tolna m. ör., 7/1992. (VIII.
19.) Tolna m. ör. és 6/1993. (IV. 18.) Tolna m. ör. 14
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Bach József

dr. Farkas László

a Közgyűlés elnöke

megyei főjegyző

A 4. § (5) bekezdését beiktatta a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1-jével),
hatályos szövegét megállapította a 12/2006. (XI. 10.) Tolna m. ör. 3. §-a (hatályos: 2006.
november 10-étől, alkalmazandó: 2006. október 1-jétől)
A 4. § (6) bekezdését beiktatta a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1-jével),
hatályos szövegét megállapította a 12/2006. (XI. 10.) Tolna m. ör. 3. §-a (hatályos: 2006.
november 10-étől, alkalmazandó: 2006. október 1-jétől)
A 4. § (7) bekezdését beiktatta a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1-jével),
szövegét módosította a 15/2003. (X. 28.) Tolna m. ör. 3. § (2) bekezdésének d) pontja (hatályos:
2003. november 1-jétől)
A § jelenlegi számozását megállapította a 12/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (1999. július 1jével)
Az 5. § (2) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 15/2004. (X. 25.) Tolna m. ör. 1. §ának (3) bekezdése (hatályos: 2004. október 25-étől)
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