
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
6/2008.(II.27.) Ör. 

a települési képviselık, bizottsági elnökök és tagok 
tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl  szóló 

többször módosított 
17/1998.(11.24.) Ör. módosításáról  

 
 

1. § 
 
 
Az 1. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
               A testületi munkában szükséges idıtartamra a munkahelyén a munkavégzés alól 

felmentett települési képviselıt a kiesett jövedelme pótlására tiszteletdíj (alapdíj) 
illeti meg, amelynek összege 33.800,-Ft/hó.  

 
 

2. § 
 
 
A 2. §. helyébe a következı rendelkezés lép: 
     

(1) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül    
16.640,-Ft/hó, több tisztség, bizottsági tagság esetén az alapdíj 90 %-a,        
30.420,-Ft/hó.  

       
(2) Ha a képviselı bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több 

bizottsági tagság esetén is - 13.650,-Ft/hó. 
 
(3) A bizottság nem képviselı tagjának tiszteletdíja 13.650,-Ft/hó. 
 
(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének tiszteletdíja 22.490,-Ft/hó. 
 
(5) A Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselı és nem képviselı tagjának 

tiszteletdíja -  több bizottsági tagság esetén is - 15.210,-Ft/hó. 
 
 

3. § 
 

A 3. § (3)-(4) bekezdések helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

      (1) A harmadik és az azt követı hiányzás esetén a képviselık, bizottsági elnökök   
és tagok    tiszteletdíját  az adott hónapban 25 %-kal kell csökkenteni.  
A képviselı-testület és a bizottságok által megtartott rendkívüli ülések is ugyan 
olyan ülésnek számítanak mint a soros ülések, így a harmadik, illetve az azt 
követı hiányzás, a rendkívüli ülés idején történik, a tiszteletdíj számításánál e 
szerint kell eljárni. 

 



         (2) A bizottságok együttes ülése esetén amennyiben van olyan képviselı, vagy 
bizottsági tag, hogy  mind a két bizottságnak a tagja, úgy a 25 %-kal 
csökkentet tiszteletdíjra jogosult a (3) bekezdésben foglaltak esetében. 

 
4. § 

 
 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. március 01-
tıl  kell alkalmazni. 

 
           (2) Egyidejőleg hatályát veszti a települési képviselık, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról és költségtérítésérıl szóló 17/1998. (11. 24.) Ör. módosításáról 
szóló 16/2006. (09.20) Ör.  
 

                 A 17/1998. (11. 24.) Ör-nek a módosítással nem érintett rendelkezései továbbra 
is hatályosak. 

 
 
 

 
 
                   Varga Péter                                                  Sajtos László 
                  polgármester                                                     jegyzı 
 

 
 

 


