
Tura Város Önkormányzatának 
2/2003. (I.28.)  rendelete 

a képviselők és bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról 
( a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Tura Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló – 
többször módosított – 1990. évi LXV. Tv. 20. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásra a  
Képviselőtestület az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak 
tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 
A rendelet hatálya kiterjed Tura Város képviselőire, a bizottságok elnökeire és tagjaira. Nem 
terjed ki a rendelet hatálya a tisztségviselőkre ( polgármester, alpolgármesterek ), akiknek 
illetményéről a Képviselőtestület külön rendelkezik.  
 

A képviselők tiszteletdíja 
 

2.§. 
 

(1) A képviselőket képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek havonkénti 
összege a polgármester illetményének 9,6 %-a– mely 30.000.- Ft. -    ( alapdíj ). 

(2) A képviselőtestület bizottságainak elnökei – az alapdíjon felül – az (1) bekezdésben 
megállapított alapdíj 100 %-ában részesülnek, - mely összesen 60.000.- Ft. 

(3) A képviselőtestület bizottságainak nem képviselő tagjai az (1) bekezdésben 
megállapított alapdíj 40 %-ban részesülnek, - mely 12.000.- Ft. 

(4) 1A képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai a részükre megállapított 
tiszteletdíjról részben vagy egészben lemondhatnak  

 

Egyéb rendelkezések: 
 

3.§. 
 

(1) Azon képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik az elszámolási időszakban 
igazolatlanul hiányoznak – képviselőtestületi és bizottsági ülésről – havi 
tiszteletdíjukat arányosan csökkenteni kell. 

(2) A testületi ülésről történő távolmaradást  a képviselők a polgármesternek vagy az 
alpolgármestereknek, míg a bizottsági ülésről történő távolmaradást a bizottságok 
tagjai a bizottságok elnökeinek kötelesek bejelenteni. 

(3) Az igazolt és igazolatlan távolmaradások nyilvántartásáról, a jelenléti ív vezetésével 
kell gondoskodni, ennek naprakészen tartásáért a bizottságok elnökei, a testületi 
üléseken a jegyző a felelős.  

(4) Az önkormányzati ügyben való távollét ( távolmaradás ) nem számít hiányzásnak. 
 

1 A 2.§.(4) bekezdését beiktatta a 11/2003.(III.5.) önk.rendelet. Hatályos 2003.március 6-tól 



4.§. 
 

(1) A képviselők járandóságának kifizetéséről – havonként göngyölítve – a polgármesteri  
 Hivatal gondoskodik a jogosult által kért napon, illetve módon. 
(2) A járandóságok mértékét a képviselőtestület a költségvetési rendelet megalkotásakor – 
 évente – felülvizsgálja. 
 

Záró rendelkezések: 
 

5.§, 
Jelen rendelet  2003. február 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. január 1. 
napjától kell alkalmazni, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti a képviselők és a bizottságok  
tiszteletdíjáról szóló 19/2000. ( XI.13. ) sz. önkormányzati rendelet.  

 
Tura, 2003. január 28. 
 

Tóth István  sk                                      Czeczéné dr. Szirmai Gabriella sk. 
 Polgármester        jegyző






	Tura Város Önkormányzatának

