
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014.(XI.6.) önkormányzati rendelete 

a képviselők tiszteletdíjának és természetbeni juttatásának megállapításáról 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének 

(2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143 § (4) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata települési képviselőjének havi tiszteletdíja 60.000,- 

Ft (továbbiakban: alapdíj). 

2.[1] §[2] 

A képviselő-testület bizottságának elnökét az alapdíjon felül havi 50.000,-Ft tiszteletdíj illeti 

meg. 

3.[3] §[4][5] 

A helyi önkormányzat települési képviselőjét bizottsági tagként havonta 30.000,-Ft tiszteletdíj 

illeti meg az alapdíjon felül. 

4. §[6][7] 

A bizottság nem képviselő tagja havi 30.000,-Ft tiszteletdíjra jogosult. 

5. § 

(1)[8] . 

 (2) [9] 

(3) [10] 

(4) [11] 

(5)[12] .A tiszteletdíj számfejtése a tárgyhót követő hó 5. napjáig történik, melyet az 

önkormányzat hivatala számlára utalás útján teljesít.  

6.§ 

E rendelet  2014. december 1-jén lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 

Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének - a képviselők tiszteletdíjáról 

és természetbeni juttatásairól szóló - 13/2010.(XI.11.) önkormányzati rendelete. 

dr. Pusztai-Csató Adrienn                                                    Farkasné Koncz Anikó 

polgármester                                                                          megbízott jegyző 
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A rendelet szövegét a 17/2017 (IX.29) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.09.30.tól 
[4] 
A rendelet szövegét a 13./2017 (VIII.25) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2017. 08.26.-tól 
[5] 
A rendelet szövegét a 3/2017 (I. 27.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2017.01.28 -tól 
[6] 
A rendelet szövegét a 13/2017 (VII.25.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos: 2017.08.26-tól 
[7] 
A rendelet szövegét a 3./2017 (I..27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.01.28.-tól 
[8] 
Hatályon kívül helyezte a 7/2018 (III.30) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2018.03.31 -től 
[9] 
Hatályon kívül helyezte a 7/2018 (III.30.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2018.03.31.-től 
[10] 
Hatályon kívül helyezte a .7/2018 (III.30.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2018.03.31.-től 
[11] 
Hatályon kívül helyezte a 7/2018 (III.30.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2018. 03.31-től 
[12] 
A rendelet szövegét a 3/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2017.01.28.-tól 
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