
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2011. (VII.27.)Ör 

a települési képviselők, bizottsági elnökök és tagok  
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 

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

1. § 
 
Az 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

               A testületi munkában szükséges időtartamra a munkahelyén a munkavégzés alól 
felmentett települési képviselőt a kiesett jövedelme pótlására tiszteletdíj (alapdíj) illeti 
meg, amelynek összege 10.000,-Ft/hó.  

 
 

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

(1) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, 
bizottsági tagság esetén is 4.900,-Ft/hó.  

       

(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági 
tagság esetén is – 4.500,-Ft/hó. 

 
(3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja 4.000,-Ft/hó. 
 
(4) A Szociális Bizottság elnökének tiszteletdíja több tisztség, bizottsági tagság esetén is 

6.650,-Ft/hó. 
 
(5) A Szociális Bizottság képviselő és nem képviselő tagjának tiszteletdíja több bizottsági 

tagság esetén is 4.500,-Ft/hó. 
 

 
3. § 

   (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. augusztus 01-től kell  
alkalmazni. 

 
   (2) Egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 17/1998. (11. 24.) Ör. 1. § (1) bekezdése, a 2. § 
(1), (2), (3), (4) és (5) bekezdése, továbbá az 1/2010. (I.27.) Ör-t.   
 

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

 
                                Varga Péter                                             Sajtos László 
                                polgármester                                               jegyző 



H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P 
 
 

I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelettervezet olyan módosításokat 
tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a 
társadalmi hatás nem mérhető. 
 
II. Gazdasági hatások: A rendeletnek gazdasági hatása nincs.  
 
III. Költségvetési hatások: A rendelet módosításával csökkent a képviselői alapdíj, ezzel 
párhuzamosan a bizottsági elnökök, és bizottsági tagok tiszteletdíja. A havi megtakarítás 
összege 108.298,-Ft. A rendelet módosítására azért került sor, mert az önkormányzat 
beruházási, működési hitelt vett fel, ÖNHIKI támogatásban nem részesült, Magyarcsanád 
Község Önkormányzata az általános iskolai és óvodai intézményfenntartó társulás kiadásait 
nem tudta fedezni, így Apátfalva Község Önkormányzatának 14.110 e Ft-tal tartozik.  
 
IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 
hatása nincs. 
 
V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 
következményei nincsenek. 
 
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan 
adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének  
tekinthető. 
 
VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat pénzügyi helyzete indokolta a 
rendelet módosítását, az alapdíj és a tiszteletdíjak csökkentését. 
 
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben a rendelet nem 
került volna elfogadásra, úgy az önkormányzatnak 2011-ben 869.350,-Ft többletkiadása lett 
volna az év végéig.  
 
IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
személyi, szervezeti és tárgyi feltételek eddig is biztosítottak voltak, a pénzügyi feltételek már 
kevésbé, az önkormányzat forráshiányos költségvetése miatt.   
 
 
 
 
 
 
 


