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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2014. október 27-ei alakuló ülésén vizsgálta felül és fogadta el a helyi 

képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati 

rendeletét.  

2014. október 12. napján hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) helyi önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjára, juttatására, költségtérítésére vonatkozó szabálya, ezzel egyidejűleg hatályát 

veszítette a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, amely az akkor hatályban lévő 

rendelet módosítását indokolta.   

 

Az Mötv. 28. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és 

kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.  

A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló, jelenleg 

hatályban lévő önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése nincs összhangban a fenti törvényi 

szabályozással, mivel az a képviselő, a bizottsági elnök és tagjai tiszteletdíjára vonatkozó 

jogosultságot a megválasztást követően az eskütételtől a megbízatás megszűnéséig szabályozta. 

A törvényi előírásoknak való megfelelés alapján szükséges a rendelet 3. § (1) bekezdésének 

módosítása, melynek során „a megválasztását követően eskütételtől” szöveg helyébe a 

„megválasztásától” meghatározás lép. 

A képviselői tiszteletdíjak kifizetése a törvényi előírásoknak megfelelően történtek.  

 

Előzetes hatásvizsgálat (a jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

1. Társadalmi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nem 

kimutathatók.  

2.  Gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, 

költségvetési hatásai nincsenek.  

3.  Környezeti következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti 

következményei nem kimutathatók.  

4.  Egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 

következményei nem kimutathatók.  

5.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem számottevőek.  

6.  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendeletalkotás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló 

szerv eljárását vonhatja maga után.  



 

 

7.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. A képviselői tiszteletdíjak kifizetése helyesen a törvény 

rendelkezései szerint történtek.  

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2015. február 10. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

          

 

 

Tóth József 

         polgármester  



    Előterjesztés melléklete 

 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2015. (…...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

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

biztosított felhatalmazás alapján, az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014.(X. 27.) önkormányzat rendelet 5. sz. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdésében „a megválasztását követően eskütételtől” szövegrész helyébe 

„a megválasztásától” szöveg lép.  

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2015. február 27-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Polgár, 2015. február 26. 

 

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2015. február ……  

 

 

        dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 


