APÁTISTVÁNFALVA
SZLOVÉN KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
2/2000.( II.23.) számú
rendelete
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
Módosította: a14/2004 (XII.16.) ,
a 3/2011.( III.24. ) és a 20/2014. (X . 28 .)
önkormányzati rendelet
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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
( 1 .) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjra jogosultak.
( 2 .) A tiszteletdíjat a képviselő-testület habi bruttó összegben állapítja meg.
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( 3.) A tiszteletdíj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

( 4.) Nem jogosult a tárgyhavi tiszteletdíjra az a képviselő, aki a folyamatos testületi
munkában nem vesz részt, valamint aki legalább két alkalommal az ülésről igazolatlanul
hiányzik.
( 5.) A ( 4 ) bekezdés tényét a polgármester állapítja meg és jelzi a gazdálkodási főelőadónak.
Vita esetén a döntés joga a képviselő-testületé.
2.§.
A képviselő egyéb, a polgármester által ( számlával ) igazolt költségeit a mindenkor érvényes
jogszabályok betartásával meg kell téríteni.
3.§.
( 1.) Ezzel egy időben a képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 4/1997. ( IV.08 ), valamint
az 5/1998. ( IV.08.) számú rendeleteit.
( 2.) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1
2

Módosította: a 20/2014.(X.28.) önk . rendelet .Hatályos 2014. október 29..-től.
Módosította: a 3/2011.(III.24.) önk .rendelet 1.§.- a. Hatályos 2011. március 24.-től

Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Apátistvánfalva,2000. február 23.
(: Erdei Lászlóné sk.)
körjegyző

(:Dr. Doncsecz Dorina sk.:)
polgármester
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A 20/2014.(X.28..) számú önkormányzati rendelet 1-es számú melléklete:

(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj)
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíj
(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíj

15.000 Ft/hó
0 %-a/hó (0- Ft/hó)
0%-a/hó (0- Ft/hó)

Apátistvánfalva, 2014..október 29.
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Módosította: a 20/2014.(X.28.) önk . rendelet 1.§.-a..Hatályos 2014. október 29..-től.

