
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
8/2007.(III.28.) rendelete 

a képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel az 1994. évi LXIV. törvény 14-17. §-aira – a képviselık bizottsági tagok  
tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§  (1) E rendelet hatálya Szank Községi Önkormányzat képviselıire és a  
             bizottságok nem képviselı tagjaira terjed ki.  
       (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a képviselı-testület által létrehozott     
             ideiglenes  bizottságok elnökeire  és  tagjaira,  valamint   a               
             bizottságokban szakértıként közremőködıkre. 
2. § 1   Az önkormányzati képviselıket a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése  

                   szerint megállapított illetményalap (továbbiakban: illetményalap)  
                   0,65-szeresének megfelelı összegő tiszteletdíj (alapdíj)  illeti  meg  
                   havonta. 

3. § (1)Ha a képviselı bizottságnak is tagja az alapdíj 45 %-ának megfelelı  
                    összegő havi tiszteletdíj is megilleti az alapdíjon felül (bizottsági  
                    tiszteletdíj) 

         (2)Ha a képviselı több bizottságnak is tagja, akkor is maximum az (1)  
              bekezdés szerinti  tiszteletdíj illeti meg  az alapdíjon felül. 
4. §     A bizottságok nem képviselı tagjait az alapdíj 45 %-ának megfelelı  
             összegő bizottsági tiszteletdíj illeti meg havonta.  
5.  §      A bizottsági elnököket az alapdíjon felül az  alapdíj 90 %-ának  
             megfelelı összegő tiszteletdíj illeti meg havonta. 

      6.  §      Az a képviselı, aki a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és  
             Mőködési Szabályzatáról szóló 4/1995.(IV.1.) ÖR. sz.  
             önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdésében leírt kötelezettségét  
             megszegi és háromhavonta két alkalommal igazolatlanul marad távol  
             a képviselı-testületi és bizottsági ülésekrıl, annak a tiszteletdíja a következı  
             hónap elsı napjától számított hat hónapon keresztül 25 %-kal csökken. 
7.  §      A tiszteletdíjakat a Polgármesteri Hivatal számfejti és havonta  

                   bankszámlára utalja át.  
8.  §      E rendelet 2007. február 1-én lép hatályba, egyidejőleg a  
             képviselık, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 3/2007.(I.18.)                 
             rendelet hatályát veszti.  

 
1 Módosította: 17/2007.(IX.21.) rendelet, Hatályos: 2007. október 1-jétıl 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester       aljegyzı 
 
Z Á R A D É K:  
Kihirdetve: 2007. március 28. 
S z a n k, 2007. március 28. 
 Vincze Jánosné 
       aljegyzı 


