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Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

a közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról, juttatásáról és 

költségtérítéséről 

A Somogy Vármegyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Vármegyei Közgyűlés tagjaira, tisztségviselőire (a hivatkozott 

jogszabályokban és a rendeletben foglalt eltérésekkel), a bizottságok elnökeire, tagjaira, a külső 

bizottsági tagokra. 

A közgyűlési tagok és a bizottsági tagok tiszteletdíja 

2. § 

(1) A közgyűlés tagja havi bruttó 100.000,-Ft tiszteletdíjban (továbbiakban: alapdíj) részesül, 

amennyiben csak egy bizottság tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül 20.000,-Ft-tal növekszik. 

(2) A bizottság elnökeinek, a tanácsnokoknak a tiszteletdíja - több tisztség, bizottsági tagság esetén 

is - az alapdíjon felül 50.000,-Ft-tal növekszik. 

(3) Annak a közgyűlési tagnak, aki nem elnöke, de két bizottságnak is tagja, vagy alelnöke 

valamelyik bizottságnak, a tiszteletdíja az alapdíjon felül 40.000,-Ft-tal növekszik. 

(4) A bizottságok nem közgyűlési tagjainak tiszteletdíja 40.000,-Ft. 

(5) Ideiglenes bizottság létrehozása esetén az (1)-(4) bekezdések értelemszerűen alkalmazandók. A 

tiszteletdíj elszámolásánál azokat a hónapokat kell figyelembe venni, amely során az ideiglenes 

bizottság ellátja feladatát. 

(6) A közgyűlés elnöke és alelnöke közgyűlési tagként tiszteletdíjat nem kaphatnak. 

(7) A tiszteletdíj kifizetése havonta utólag történik a tárgyhót követő hó 05. napjáig. 

(8) A Somogy Vármegyei Közgyűlés tagjainak és tisztségviselőinek, valamint a külső bizottsági 

tagoknak természetbeni juttatást nem állapít meg. 

3. § 

(1) A közgyűlési tag köteles a közgyűlés munkájában tevékenyen részt venni, a közgyűlés által 

adott megbízatásoknak eleget tenni. 
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(2) Amennyiben a közgyűlési vagy bizottsági tag - előreláthatóan - nem tud részt venni a közgyűlés 

vagy a bizottság ülésén, ezt írásban vagy szóban köteles előzetesen bejelenteni lehetőleg az ülés 

időpontja előtt. 

A közgyűlési tagok egyéb juttatása 

4. § 

A közgyűlés tagjának a vármegyei önkormányzat a testületi munkában való részvételhez a ciklus 

időtartamára személyes használatra notebookot vagy tabletet biztosíthat. 

A közgyűlési tagok és a bizottsági tagok költségtérítése 

5. § 

A közgyűlés tagjának meg kell téríteni a képviselői tevékenységgel összefüggő, a közgyűlés elnöke 

által kiküldetési rendelvényen elrendelt utazás költségének megtérítését, amelyet azonban a 

közgyűlési tag megelőlegez. 

A közgyűlés elnöke, alelnökei gépkocsi használata 

6. § 

A közgyűlés személyi használatú gépjárművet biztosít a közgyűlés elnökének és alelnökének, de 

kiküldetést nem fizet, azt a tisztségviselők a számukra megállapított költségtérítésből 

finanszírozzák. 

Záró rendelkezések 

7. § 

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Somogy Megyei Közgyűlésnek a 

közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról, juttatásáról, 

költségtérítésről szóló 7/2017.(III.13.) önkormányzati rendelete. 

8. § 

Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba. 

 

                                           
 Dr. Sárhegyi Judit Biró Norbert 

 jegyző közgyűlés elnöke 

 


