
MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2014(X.23.) önkormányzati rendelet 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Alaptörvény  32.  cikk(2)  bekezdése,  valamint  a  Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény   143.
§ (4) bekezdés f.) pontja szerinti felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Önkormányzati képviselők tiszteletdíja

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselő  részére
tiszteletdíjat állapít meg, melynek havi összege bruttó 30.000
Ft, azaz harmincezer forint.

2.§.

Önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíja 

(1)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  bizottság  nem
képviselő  tagjai  részére  bruttó  1.500  Ft  összegű
tiszteletdíjat  állapít  meg  ülésenként,  illetve
megbízásonként.

(2)  A nem képviselő bizottsági tag részére a díj kifizetésé-
hez a bizottság elnökének igazolása szükséges.

(3)  Az önkormányzati bizottság képviselő elnökei és képviselő 
     tagjai részére külön tiszteletdíj nem kerül megállapítás-

ra.

3.§.

Természetbeni juttatás

(1) Az önkormányzat a képviselők részére – igény szerint –
mobiltelefont biztosít SIM kártyával.

(2) A mobil telefon Mezőnyárád község Önkormányzat flottájába
tartozik, melynek a havi előfizetési díja lebeszélhető.



(3) A  természetbeni  juttatás  –  mobiltelefon  –  Mezőnyárád
község Önkormányzat tulajdona.

4.§.

Záró rendelkezések

(1)  Ez  a  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2014. október 12-től kell alkalmazni.

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2012.
(V.3.) önkormányzati rendelet. 

Mezőnyárád, 2014. október 22.

Dr. Horváth László Farkas Julianna 
    polgármester                           jegyző
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6/2012(V.3.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§.
(1)bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  és  a
polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV.
törvény 17.§(1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el.

1.§.

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselő  részére
tiszteletdíjat állapít meg, melynek havi összege 30.000 Ft,
azaz harmincezer forint.

2.§.

(1)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  bizottság  nem
képviselő tagjai részére 1.500 Ft tiszteletdíjat állapít
meg ülésenként, illetve megbízásonként.

(2)  A nem képviselő bizottsági tag részére a díj kifizetésé-
hez a bizottság elnökének igazolása szükséges.

(3)  Az önkormányzati bizottság képviselő elnökei és képviselő 
     tagjai részére külön tiszteletdíj nem kerül megállapítás-

ra.

3.§.

(1)  Ez  a  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.

(5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló
13/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet. 

Mezőnyárád, 2012. május 02.

Dr. Horváth László Farkas Julianna 
    polgármester                           jegyző
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1/2005(II.1) rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§.
(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1.§.

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselő  részre
tiszteletdíjat állapít meg, melynek havi összege 45.000 Ft,
azaz negyvenötezer forint.

2.§

(1) A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  bizottság  nem
képviselő  tagjai  részére  1.500  Ft  tiszteletdíjat
állapít meg ülésenként, illetve megbízásonként.

(2) A  nem  képviselő  bizottsági  tag  részére  a  díj
kifizetéséhez  a  bizottság  elnökének  igazolása
szükséges.

(3) Az  önkormányzati  bizottság  képviselő  elnökei  és
képviselő  tagjai  részére  külön  tiszteletdíj
megállapításra nem kerül.

3.§.

Az 1.§. és 2.§.-ban meghatározott tiszteletdíjat a Képviselő-
testület  Hivatala  minden  hónapot  követő  5.  napjáig  köteles
kifizetni illetve folyószámlára utalni.

4.§.

A  megállapított  tiszteletdíj  kifizetése  és  elszámolása  a
képviselő  illetve  nem  képviselő  bizottsági  tag  nyilatkozata
alapján  a  személyi  jövedelemadóra  vonatkozó  jogszabályok
előírásainak megfelelően történik.



5.§.

Jelen  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni, e rendelet
hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Képviselő-
testületnek  a  13/2003(XII.1.)  rendelettel  módosított
II/1995(III.1.) rendelete.

Mezőnyárád, 2005. február 1.

Dr. Horváth László                       Farkas Julianna
   Polgármester                              jegyző
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1/2006(II.10) rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§.
(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1.§.

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselő  részre
tiszteletdíjat állapít meg, melynek havi összege 2006. április
1-től 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint.

2.§
Jelen  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni, e rendelet
hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Képviselő-
testületnek a 1/2005(II.1.) rendelet 1.§-a.

Mezőnyárád, 2006. február 1.

Dr. Horváth László                       Farkas Julianna
   Polgármester                              jegyző
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9/2006(X.17.) rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§.
(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1.§.

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselő  részére
tiszteletdíjat állapít meg, melynek havi összege 2006. október
1-től 47.840,- Ft, azaz negyvenhétezer-nyolcszáznegyven forint.

2.§.

Jelen  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2006. október 1-től kell alkalmazni, e rendelet
hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Képviselő-
testületnek a 1/2005(II.1.) rendelet 1.§-a.

Mezőnyárád, 2006. október 16.

Sárosi Ferenc                            Farkas Julianna
 polgármester                                jegyző
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13/2007(XII.20.) rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§.
(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1.§.

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselő  részére
tiszteletdíjat állapít meg, melynek havi összege 2008. január
1-től 35.170 Ft, azaz harmincötezer egyszázhetven forint.

2.§.

Jelen  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni, e rendelet
hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  Képviselő-
testületnek  a  9/2006(X.17.)számú  rendelettel  módosított  a
1/2005(II.1.) rendelet 1.§-a.

Mezőnyárád, 2007. december 19.

Sárosi Ferenc                          Farkas Julianna
 polgármester                              jegyző



Illetményalap: 2006.évben 36.800,- Ft

Tiszteletdíj számítás: 1,3 x 36.800,- Ft = 47.840,- Ft
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6/2010(X.19.) rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§.
(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1.§.

A  Képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselő  részére  nem
állapít meg tiszteletdíjat. 

2.§.

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
Jelen  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  de
rendelkezéseit 2010. október 3-tól kell alkalmazni, e rendelet
hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2005(II.1.) önkormányzati
rendelet.

Mezőnyárád, 2010. október 18.

Dr. Horváth László Farkas Julianna 
 polgármester                                jegyző


