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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 

a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek,  
tagjainak tiszteletdíjáról 

 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli: 
 
 
1. §  (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 

Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg, melynek 
havi bruttó összege 80000 Ft. 
 
(2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökei tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági 
tagság esetén is –az alapdíj 80000 Ft-tal növelt összege, azaz havi bruttó 
160000 Ft. 
 
(3) A Közgyűlés állandó bizottságai közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – több 
bizottsági tagság esetén is – az alapdíj havi bruttó 40000 Ft-tal növelt összege, 
azaz együtt 120000 Ft. 
 
(4) A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő tagjainak (a továbbiakban: a 
bizottság nem közgyűlési tagjai) tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is 
havi bruttó 40000 Ft. 

 
 
2. § A Közgyűlés a közgyűlési tagok és a bizottságok nem közgyűlési tagjai részére 

természetbeni juttatást nem állapít meg. 
 
 

3. §  A Közgyűlés tagját, a bizottság elnökét és tagját az adott tisztséggel járó 
tiszteletdíj Közgyűlés tagjává, bizottság elnökévé, bizottság tagjává történő 
megválasztása napjától, a megbízatás megszűnése napjáig illeti meg. 

 
 
4. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a 
Közgyűlés tagja köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület 
munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni, illetve a bizottság tagja 
köteles a bizottság ülésein megjelenni, a bizottság munkájában részt venni. 
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(2) A Közgyűlés tagja, a bizottság tagja – amennyiben előreláthatólag nem tud 
részt venni a Közgyűlés, vagy a bizottság ülésén – úgy a Közgyűlés tagja és a 
bizottság elnöke a Közgyűlés elnökének, a bizottság tagja pedig a bizottság 
elnökének – ezt írásban vagy szóban előre köteles bejelenteni. 
 
(3) A Közgyűlés elnöke, illetőleg a bizottság elnöke igazoltnak tekintheti a 
távollétet, amennyiben az érintett közgyűlési, bizottsági tag a távollétet 
előzetesen írásban vagy szóban bejelentette vagy megjelenését objektív külső 
körülmény akadályozta. 
 
(4) A közgyűlési tag részére a tiszteletdíj csökkentett összege jár a kétszeri 
igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő két hónapban, az alábbiak 
szerint: 
a) a Közgyűlés üléséről hiányzó közgyűlési tag a képviselői tiszteletdíj 25 %-kal 
csökkentett összegére jogosult; 
b) a bizottság üléséről hiányzó bizottsági tag a bizottsági tagságért járó 
díjnövekmény, illetve díj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult; 
c) a bizottsági ülésről hiányzó bizottsági elnök a bizottsági elnöki munkáért járó 
díjnövekmény 25 %-kal csökkentett összegére jogosult. 
 
(5) Egymást követő három alkalommal történő igazolatlan hiányzás esetén az 
igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő négy hónapban a (4) 
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott díjcsökkentés 50%-ra emelkedik.  
 
(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az igazolatlan távollét 
megállapítását követően a tiszteletdíj csökkentésről rendelkezzen.  
 
(7) A Mötv. 32. § (2) bekezdés j)-k) pontjában foglalt kötelezettség megszegése 
esetén a közgyűlési tagságért járó alapdíj teljes megvonására kerülhet sor, 
melynek időtartamáról, elrendeléséről a Közgyűlés – a kötelezettségszegés 
körülményeinek ismeretében, írásba foglalt előterjesztés alapján - egyedi 
határozatban dönt. 

 
(8) A Közgyűlés tagjainak a Közgyűlés üléseiről történő távolmaradásával 
kapcsolatos adatok nyilvántartásáról a megyei főjegyző a Megyei Önkormányzati 
Hivatal útján gondoskodik.  
 
 

 
Záró rendelkezés 

 
 

5. § (1) E rendelet 2014. november 7-én lép hatályba. 
 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2/1995 (I. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 
6/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet, a 15/1996. (IX. 26.) önkormányzati 
rendelet, az 1/1998. (II. 26.) önkormányzati rendelet 42. §-a, 18/1998. (XI. 19.) 
önkormányzati rendelet, a 2/1999. (III. 5.) önkormányzati rendelet 38. §-a, 
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12/1999. (VI. 17.) önkormányzati rendelet, a 7/2001. (III. 2.) önkormányzati 
rendelet, a 15/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet, a 15/2004. (X. 25.) 
önkormányzati rendelet, a 12/2006. (XI.10.) önkormányzati rendelet, a 8/2008. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet és a 8/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet. 

 
 

 
 
 
 Fehérvári Tamás dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet  2014. november hónap 7. nap kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2014. november hónap 7. nap. 
 
 
 
  dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
  


