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„Az előterjesztés törvényes”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2017. február 15-én tartandó soros ülésére az önkormányzati
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására

Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 143.§. (4) bekezdés f.) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselőtestületének, hogy az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó
tiszteletdíjat és természetbeni juttatást rendeletben határozza meg.
Az Mötv. 35.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást állapíthat meg.
(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési
tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat
meg.
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja,
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező
feladatai ellátását.
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 10/2003. (VII.16.)
KT. sz. rendelete határozza meg az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését.
E rendelet szerint a képviselők részére a köztisztviselői illetményalap 70%-ában (27.055.Ft/hó) került megállapításra a tiszteletdíj 2009. július 1. napjától, mely ez időponttól nem
változott. Továbbá a rendelet hatálya nem terjedt ki a bizottság nem önkormányzati képviselő
tagjára.

Tekintettel arra, hogy a hatályos önkormányzati képviselők költségtérítéséről és
tiszteletdíjáról szóló 10/2003. (VII.16.) KT. sz. rendelet megalkotására felhatalmazást adó
jogszabályok a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hatályukat vesztették, helyettük új
jogszabályok vannak érvényben, valamint már több alkalommal módosításra is került új
rendelet megalkotását javaslom.
Változások a jelenlegi hatályos rendelethez képest:
 hatálya terjedjen ki a bizottság nem képviselő tagjára
 költségtérítésről történő rendelkezésre nem ad Mötv. felhatalmazást, azt a törvény
szabályozza
 tiszteletdíj mértékét 27.055.-Ft helyett 38.650.-Ft-ban tartalmazza a rendelet-tervezet
Ezen módosítások az önkormányzat költségvetésében a 2016. évihez képest 913.980.-Ft
(767.580.-Ft különbözet, 146.400.-Ft a +1 fő részére) növekményt jelent.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.
Előterjesztést készítette: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

Fülöp, 2017. február 8.
/:Hutóczki Péter:/sk.
polgármester

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2017. (………..) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A települési önkormányzat képviselőt megválasztásuk időpontjától megbízatásuk
megszűnéséig havonta tiszteletdíj illeti meg, melynek összege bruttó 38.650.- Ft.
(2) A bizottság nem képviselő tagjait havonta bruttó 10.000.,- Ft tiszteletdíj illeti meg.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2. §
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja minden hónap 10. napjáig
átutalásra kerül, melyről a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról
szóló 10/2003. (VII. 16.) KT. sz. rendelete és az önkormányzati képviselők költségtérítéséről
és tiszteletdíjáról szóló 10/2003. (VII. 16.) KT. sz. rendelete módosításáról szóló 14/2009.
(VI.30.) Kt. sz. rendelete,.
Hutóczki Péter
polgármester

Dr. Csősz Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2017. február …..
Dr. Csősz Péter
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Rendelet-tervezet
megnevezése

…./2017. (II…….) Önkormányzati rendelet tervezete az
önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról

Társadalmi hatás

Nincs

Gazdasági hatás

Nincs.

Költségvetési hatás

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre
áll.

Környezeti
következmények

Nincs.

Egészségi következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

Nincs

A rendelet megalkotása nem szükséges, jogszabályi kötelezés
A rendelet megalkotásának
nem terheli a képviselő-testületet, a rendelet alkotás a
szükségessége
települési önkormányzat döntési kompetenciája.
A jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

Jogalkotás elmaradásának közvetlen jogi, törvényességifelügyeleti következménye nincs, elmaradása esetén a
jelenleg hatályos rendelet marad érvényben

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Indokolás
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§. (1)
bekezdés értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottság
elnökének, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A tisztelt díj mértékének meghatározása, hatályának megállapítása.
A 2. §-hoz
Kifizetés rendje.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
Fülöp, 2017. február 8.
Dr. Csősz Péter
jegyző megbízásából:
Kissné Terdik Erzsébet s. k.
aljegyző

