
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet-tervezete 

a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.28.)  

 önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében megállapított 
feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, a 
bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.28.) önkormányzati 
rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(3) A helyi önkormányzati képviselő havonta bruttó 100.000, - Ft tiszteletdíjra jogosult (a 
továbbiakban: alaptiszteletdíj).” 

2. § 
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, a 
bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.28.) önkormányzati 
rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) Amennyiben a képviselő bizottsági elnökként is tevékenykedik, havi tiszteletdíját 
bruttó 40.000, - Ft-tal kell növelni, így az összeg havi bruttó 140.000, - Ft.” 
 

3. § 
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, a 
bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.28.) önkormányzati 
rendelet 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(5) Amennyiben a képviselő bizottsági tagi tisztséget is betölt, havi tiszteletdíját bruttó 
20.000, - Ft-tal kell növelni, így az összeg havi bruttó 120.000, - Ft.” 
 

4. § 
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, a 
bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.28.) önkormányzati 
rendelet 2. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(6) A bizottságok nem képviselő tagjai a 2. § (3) bekezdés szerinti tiszteletdíj összegének 
50 %-ára jogosultak tiszteletdíj jogcímén.” 
 

5. § 
Jelen rendelet 2022. január 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 
Szántósi Rafael      dr. Márton Erik György 

   polgármester        jegyző                     
 
Kihirdetve: 2021. november 26. 
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