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Előterjesztés Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének,
2017. február 9. napján tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a
települési képviselők tiszteletdíjáról szóló, 1/2015. (II. 3.) önkormányzati
rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen felvetődött a képviselők részéről, a képviselői
tiszteletdíj szabályozásával kapcsolatos Cm. képviselő! a/op létrehozásának a lehetősége.
A képviselői tiszteletdíjakat, Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
képviselők tiszteletdíjáról szóló, 1/2015. (II. 3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Rendelet) szabályozza.
A Rendelet egységes összegű tiszteletdíjat állapít meg minden települési képviselőnekkivéve a polgármestert és az alpolgármestert- 36.000 Ft/hó összegben.
Az eddig kialakult gyakorlat az volt, hogy a képviselők egy része a tiszteletdíját átutaltatta
valamely civil szervezet vagy az Átányi Református Egyházközség részére, a képviselők másik
részére pedig havonta, került elszámolásra és kifizetésre.
A tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 35. 5(1) bekezdése szerint,
önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
A képviselői tiszteletdíj határait, sem alsó, sem felső határát a törvény nem határozza
meg, azonban azt rögzíti, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az
önkormányzat kötelező feladatai ellátását (Mötv. 35. 5 (2) bek.).
-

-

A bizottság elnöke, tagja, a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy
annak mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet.
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További szabály, hogy a képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges
költsége esetenként téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a
képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével
összefüggően keletkezett (Mötv. 35. ~ (3) bek.).
A képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatos szabály még, hogy az önkormányzati képviselő
tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat (Mötv. 35. * (4) bek.).

A Képviselő-testület javaslatának megfelelően elkészítettem a rendelet-tervezetet, melyet
kérem megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Átány, 2017. február 5.

Tisztelettel:

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző
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Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete

A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (II. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Átány Községi Önkormányzat Képviselő testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. ~ (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. ~ (4) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
—

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a települési képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1/2015. (II. 3.) önkormányzati rendeletének, 2.*-a az alábbiak szerint változik:
„(1) A képviselői tiszteletdíj mértéke: 36.000 Ft/hó (képviselői alapdíj).
(2) A képviselő tiszteletdíj minden hónapban, utólagos elszámolása megtörténik és az ún.
képviselői alapba kell helyezni.
(3) A képviselői alap felhasználásáról a Képviselő-testület, külön határozattal döntY
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(1) Ez a rendelet, 2017. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit, 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet 2017.február 16. napján hatályát veszti.

Átány, 2017. február 9.

Gönczi Mihály
polgármester

Dányiné Szórád lbolya
jegyző
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Előzetes hatástanulmány
A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2015. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításához
1.
Társadalmi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása
jelentős.
2.
Gazdasági, költségvetési hatások: A gazdasági, költségvetési hatások az
önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre állnak.
3.
Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt
hatása nincs.
4.
Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása
nincs.
5.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásával és annak
végrehajtásával az eddigiekhez képest, kis mértékben nőnek az adminisztratív terhek.
6.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények:
A Képviselő-testület döntése indokolja a jogszabály megalkotásának szükségességét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2Oll. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 35.5-a felhatalmazást ad, hogy a képviselő-testület az önkormányzati képviselők,
illetve bizottsági tagok részére tiszteletdíjat állapítson meg. A Mötv. 143.5 (4) bekezd f)
pontja pedig rögzíti, hogy a képviselő-testület rendeletben határozza meg az önkormányzati
képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és
természetbeni juttatást. Tiszteletdíj megállapítása, Illetve a rendelet megalkotása nem
kötelező. Amennyiben a rendelet tervezet nem kerül elfogadásra, a tiszteletdíjak
tekintetében továbbra is a jelenleg hatályos szabályozás marad érvényben.
7.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek:
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható,
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

4

A rendelet-tervezet vonatkozáséban az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, az nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség
alá tartozó jogszabálytervezetek közé.

Átány, 2017. február 5.

risztelettei:~ Ibolya
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