
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2008. (I.31.) rendelete 

a települési képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) 
és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők,  a  bizottságok 
elnökeinek és tagjainak, valamint a tanácsnoknak a tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 

1.§. 
 
A rendelet hatálya kiterjed Tura Város képviselőire, a bizottságok elnökeire és nem képviselő, külső 
tagjaira, valamint a tanácsnokra. Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, 
alpolgármesterre, akiknek illetményéről a Képviselő-testület határozatban dönt.  
 

A  tiszteletdíj összege 
 

2.§. 
 

(1) A képviselők tiszteletdíjának havi összege: 40.000 Ft 
 

(2) A  bizottsági elnökök tiszteletdíjának havi összege: 70.000 Ft  
 

(3) A tanácsnok tiszteletdíjának havi összege: 80.000 Ft 
 

(4) A bizottságok nem képviselő, külső tagjai tiszteletdíjának havi összege 15.000 Ft 
 
(5) A képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai a részükre megállapított 
tiszteletdíjról részben vagy egészben lemondhatnak. 

 
Egyéb rendelkezések: 

 
3.§. 

 
(1) A Képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját 

legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. 

(2) A testületi ülésről történő távolmaradást a képviselők   a polgármesternek , 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 bizottsági üléseken a bizottságok elnökei, a 

testületi üléseken a jegyző a felelős. 

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

4.§. 

(1) A képviselők járandóságának kifizetéséről – havonként göngyölítve – a Polgármesteri  

Hivatal gondoskodik. A jogosult által kért módon bankszámlájára utalással, illetve házi pénztárból 

történő kifizetéssel. 

(2) A tiszteletdíj mértékét a képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásakor –évente – 

felülvizsgálja. 

Záró rendelkezések 

5.§. 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell 

alkalmazni. Hatálybalépésével egyidejűleg Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének A 

képviselők és a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 22/2006. (XI.30.) rendelete 

hatályát veszti.  

 
 
 
                                     Szendrei Ferenc                                        Dolányi Róbertné  
                           polgármester                    jegyző 
 


