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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. tv. 34. § értelmében a
képviselő-testület a polgármesternek , bármely települési képviselőnek a javaslatára a
települési képviselőé közül tanácsnokot választhat.
Igaz Sándor alpolgármester úr kezdeményezte a polgármesternél a „Települési szolgáltatások
tanácsnoka” cím megalapítását az önkormányzati szolgáltatások jobb minőségének biztosítása
érdekében , különös tekintettel az önkormányzati főzőkonyha működésének felügyeletére.
Az indítvány értelmében a tanácsnoki megbízás esetén a képviselői tiszteletdíj (alapdíj) 50%
- al megnövelt mértékben kerüljön megállapításra , ezért a képviselők tisztelet díjáról szóló
rendeletet is módosítani szükséges. Az indítványnak megfelelően előkészítésre került a
rendelet – tervezet , ami a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet , hogy a rendelet-tervezetet , és a határozat javaslatot fogadja
el!

Általános indokolás:
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Az előterjesztés egyben a rendelet - tervezet általános indokolása is .

Részletes indokolás:
Az 1., 2. , 3. § - hoz:
Ezekbe a §- ok kiegészítésre kerültek a „tanácsnokok” szövegrésszel , egyébként az
alaprendelet szövege változatlan maradt. A 3.§ tartalmazza a tanácsnokok tiszteletdíjának
mértékét a javaslat szerint.

A 4. §-hoz
Ez a § a hatályba lépés időpontjáról rendelkezik.
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
1.) A rendelet-tervezet címe: Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2016.
(V....) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról szóló .../2016.(III...) önkormányzati
rendelet módosításáról
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.
2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
a) Fentiek alapján a rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása:
aa)
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Társadalmi hatása nincs
ab) Környezeti és egészségi következményei
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.
ad)
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

Az alpolgármester
kezdeményezte a polgármesternél a „Települési szolgáltatások
tanácsnoka” cím megalapítását az önkormányzati szolgáltatások jobb minőségének biztosítása
érdekében , különös tekintettel az önkormányzati főzőkonyha működésének felügyeletére.
Az indítvány javaslatot tartalmaz a tanácsnoki tiszteletdíj mértékére vonatkozóan is , ezért a
tárgyi rendelet módosítása , kiegészítése szükséges annak érdekében , hogy a tiszteletdíj
kifizethető legyen. A rendeleti felhatalmazás nélkül a tiszteletdíjat törvényesen kifizetni nem
lehetséges.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Zalahaláp , 2016. május 17.
Bedő Lajos Sándor
polgármester
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