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Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testület 

14/2014.(XI.17.) önkormányzati r e n d e l e t - tervezete 

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjairól és 

egyéb juttatásairól  1 

 

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 
bekezdésében kapott hatáskörében eljárva az alábbi rendelet alkotja: 

1. § (1) A képviselő-testület a képviselőknek tiszteletdíjat állapít meg. 

(2) A képviselő havi tiszteletdíja: 

a.) bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén 50.000.- Ft, 

b.) bizottsági tagság esetén 30.000.- Ft.  

2. § Az 1. §-ban megállapított tiszteletdíjakat az érintettek részére havonta utólag, a 
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig utalja ki a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal. 

3. § (1) A képviselő-testület a bizottság nem képviselő tagjait a bizottsági 
tevékenységet segítő kiadvány előfizetése természetbeni juttatásban részesíti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti természetbeni juttatásként –a bizottsági tagsági 
megbízatás megszűnéséig – a „Tolnai Népújság” megyei napilap előfizetését biztosítja. 

(3) A juttatás biztosítása az Önkormányzat által történő előfizetés útján valósul meg.  

4. § (1) Amennyiben polgármester vagy a képviselő az önkormányzat képviseletében 
és megbízásából Magyarország területén kívül tartózkodik, a külföldi kiküldetés tényleges 
időtartamára napidíjra jogosult.  

(2) A külföldi napidíj kifizetését – figyelemmel a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó 
elismert költségekről szóló 285/2011.(XII.22.) Korm. rendeletben foglaltakra - a polgármester 
esetében a képviselő-testület, képviselő esetében a polgármester engedélyezi, a 
delegálásról szóló képviselő-testületi határozat alapján.  

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit – a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével – 2014. október 21-étől kell alkalmazni. 

(2) E rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezéseket 2014. november 1-jétől kell alkalmazni.  

(3) A rendeletben foglaltak végrehajtását a Gazdasági és Szociális Bizottság évente 
egy alkalommal ellenőrzi.   
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(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzati képviselők és 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 7/2003.(IX1.) ÖKR számú rendelet, 
valamint az Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete képviselőinek és a 
képviselő-testület bizottságai nem képviselő-testületi tagjainak természetbeni juttatásáról 
szóló 8/1998.(XII.18.) ÖKR: számú rendelet hatályát veszíti. 

Alsónyék  , 2014. november 11. 
 

 

 

 

 

 Dózsa-Pál Tibor Skoda Ferenc 
 polgármester jegyző  
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve! 
2014. november 17-én 
 
 

Skoda Ferenc 
jegyző  
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HATÁSVIZSGÁLAT 

A helyi önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjairól és egyéb 
juttatásairól szóló 14/2014.(XI.17.) önk.-i rendelelet-tervezethez 

A rendelet meghozatala a képviselő-testület saját döntését alapul. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a település éves költségvetési rendelete 
tartalmazza ezen kiadásokat. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: önkéntes 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nincs 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség. 

 


