
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

8/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló  

2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 26.) 
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(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.” 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

(1)  E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet keretében megállapított, csökkentett összegű tiszteletdíjakat első 
alkalommal a 2010. március havi tiszteletdíj számfejtésénél kell alkalmazni.  

 
 
 
        dr. Puskás Imre                                                   dr. Bartos Georgina 
      a Közgyűlés elnöke                                                 megyei főjegyző 

 
Záradék: 
A rendelet  2010. február hónap 26. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2010. február hónap 26. nap. 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 



INDOKOLÁS 
 

a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló  
2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendeletét utoljára 2008. 
februárjában módosította. Az akkor megállapított tiszteletdíjak összege nem volt 
kiugróan magas a többi megyei önkormányzathoz mérten sem. 
 
Az önkormányzat 2010. évre kialakult pénzügyi helyzete miatt azonban a korábban 
elfogadott tiszteletdíjak összege megítélésünk szerint nem tartható fenn. A 
Közgyűlés tagjai a saját javadalmazásuk mérséklésével egyrészt szolidaritást 
vállalnak a megyei intézmények és az önkormányzati hivatal foglalkoztatottjaival, 
akiket a költségvetési hiány volumenének mérséklése miatt hátrányok érnek, 
másrészt a saját eszközeivel a Közgyűlés tagjai segíteni kívánják a kiadási 
megtakarítás folyamatát. 
 
Erre figyelemmel a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja 2010. március 1-jétől átlagosan 
5,1 %-kal csökken a javaslat elfogadása esetén. 
 
A csökkentéssel elérhető megtakarítás ebben az évben 8.193 E Ft. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. §-hoz 
 
A Rendelet 1. §-ának minden korábbi rendelkezése módosul. 
 
A Közgyűlés tagjainak alapdíja az eddigi havi bruttó 78000 Ft-ról 74000 Ft-ra 
csökken. 
 
A bizottsági elnöki munkáért az alapdíj 90 %-kal növelt összege jár. Ennek 
megfelelően a bizottsági elnöki és a tanácsnoki tiszteletdíjak havi összege 148.200 
Ft-ról 140.600 Ft-ra csökken. 
 
A bizottsági tagságért járó tiszteletdíj az alapdíj 45 %-kal növelt összege, ennek 
megfelelően a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak tiszteletdíja havi 113.100 Ft-ról 
107.300 Ft-ra csökken. 
 
A közgyűlés bizottságainak nem közgyűlési tagjai tiszteletdíja az alapdíj 45 %-ának 
felel meg, ez alapján a korábban megállapított 35.100 Ft/hó tiszteletdíj bruttó 
összege 33.300 Ft-ra változik.  
 

2. §-hoz 
 

A rendelet módosítása 2010. március 1-jétől lép hatályba. A csökkentett összegű 
tiszteletdíjak számfejtésére első alkalommal a 2010. március havi tiszteletdíj 
megállapításakor kerül sor.  
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