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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. február 8-i nyilvános ülésére

Tárgy: A  helyi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjának
megállapításáról szóló rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester

Előkészítő: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítási lehetőségét a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.évi  CLXXXIX  törvény  35.§  (1)  bekezdése szabályozza  az
alábbiak szerint:

„  A  képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselőnek..........................rendeletében
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.”

A 35.§(2) bekezdése értelmében :
„Az  önkormányzati  képviselő  számára  történő  tiszteletdíj  megállapítása  nem
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.”

A 35.§(4) bekezdése értelmében:
„Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
Az  Mötv.  hivatkozott  rendelkezése  a  képviselő-testület  döntési  hatáskörébe adja  a
tiszteletdíj  megállapítását  ,  azzal  ,  hogy  ezt  a  döntést  csak  rendeletbe  foglaltan lehet
megtenni! 
A törvény  - a korábbi szabályozással ellentétben – nem határoz meg sem legalacsonyabb ,
sem pedig legmagasabb értéket . Az egyedüli  korlát az , hogy a tiszteletdíj megállapítása
nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése értelmében :
„ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a  képviselő-testület , a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

A mellékelt rendelet-tervezet javaslatot tesz a tiszteletdíj mértékének módosítására 60.000
ft./hó összegre. A tiszteletdíj módosítása nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. . A
módosítás 2017. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal kerülne alkalmazásra.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy a rendelet tervezetet szíveskedjenek megvitatni ,
és a rendeletet megalkotni.

A rendelet tervezet megalkotásához a megválasztott képviselők több , mint felének „igen”
szavazata szükséges (minősített többség)  !



Uzsa,  2017. január 28
                                                                                              Szántói Imre 
                                                                                              polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:   Uzsa    Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  .../2017.
(….)  önkormányzati  rendelete  az  önkormányzati  képviselők
tiszteletdíjáról szóló 10/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:  nincs jelentős társadalmi hatása

Költségvetési  hatása:  az  előző  évhez  képest  többlet  kiadást  jelent,  aminek  fedezetét
biztosítani  kell.  A  költségvetési  fedezete  biztosított  ,  ezért  a
tiszteletdíj  mértékének  növelése  nem  eredményezi  az
önkormányzat kötelező feladatinak ellátását.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: az Mötv. 35.§-a értelmében a képviselők részére
tiszteletdíj  önkormányzati  rendeletben  állapítható  meg.  A
képviselő-testület  az alakuló ülésén kezdeményezte  a  tisztelet
díj  megállapítását  ,  ezért  a   módosítása is  rendeleti  formában
történhet.

A rendelet megalkotása elmaradása : a rendelet megalkotása , (módosítása) nélküli tiszteletdíj
kifizetés törvénysértő lenne , ezért a pénzügyi szabálytalanság
miatt  törvényességi , - és egyéb más eljárás indulhat .  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
-  pénzügyi: nincs

A rendeletnek nincs az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 
vonatkozása !

A rendelet – tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Uzsa, 2017. január 28.



                                                                                                    Dr. Gelencsér Ottó
                                                                                                               Jegyző

                              Uzsa   Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017.(.......) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2014. (XI.10.) rendelet
módosításáról

(tervezet)

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés a)
pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011.évi CLXXXIX
törvény  35.§  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  és  a  143.§  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  önkormányzati  képviselők tiszteletdíjáról
szóló  10/2014.(XI.10.)  önkormányzati  rendelet  (  a  továbbiakban:  Rendelet)
módosításáról a  következőket rendeli el.

                                                                 1.§

           1.§  A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                       „3.§ (1) A képviselői tiszteletdíj  60.000 ft./hó.

                                                                 2.§

         2.§ (1)  A  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
               (2) Az 1. § rendelkezéseit 2017. január 1.napjától kell alkalmazni.

      Szántói Imre                                                               Dr Gelencsér Ottó
      polgármester                                                                       jegyző
        
    
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Uzsa , 2017. február ...nap    
                                            



   Dr. Gelencsér Ottó
              jegyző
                                                                                                   

                                                                                                    


