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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés elfogadásakor döntött a képviselői tiszteletdíj
bevezetéséről , és felkérte a jegyzőt a szükséges rendelettervezet előkészítésére. A képviselő-testület a
tisztelet díj fedezetét a költségvetésbe előirányzatként betervezte.
A rendelet -tervezetet mellékelten csatoljuk , kérjük annak megvitatását , és a rendelet megalkotását. A
tiszteletdíj 2016. január 1. napjával kerül megállapításra.
A képviselői tiszteletdíj megállapításának pénzügyi akadálya nincs , bevezetése nem veszélyezteti az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását (Mötv. : 35.(2) bekezdés)

Kérjük a Képviselő-testületet , hogy alkossa meg a mellékelt rendelet a képviselői tisztelet
díjról szóló rendeletét.

Általános indokolás
Az előterjesztés szövege a tervezet általános indokolása is.

Részletes indokolás:
1. §-hoz
A rendelet – tervezet 1.§- a rendelet hatályáról rendelkezik , kimondja azt , hogy a
polgármesterre és az alpolgármesterre a rendelt hatálya nem terjed ki.

2. §-hoz
Ez a § a tiszteletdíjra való jogosultság időbeli hatályát határozza meg.
3.§
A 3.§ a tiszteletdíj mértékét , az átutalás (kifizetés) időpontját határozza meg , továbbá
rendelkezik arról ,hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke , tagjai többlet juttatásra nem
jogosultak.
4.§
A 4.§ rendelkezik a képviselők esetleges költségeinek megtérítéséről rendelkezik.
5.§-ának
Az 5. § a jegyző feladatait határozza meg a tiszteletdíjak kifizetésével kapcsolatban.
6.§
Ez a § a hatálybalépésről , és a rendelet alkalmazásának időpontjáról rendelkezik.

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(II....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról.
(tervezet)

Zalahaláp 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) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1.§
(1) A rendelet hatálya Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő - testületének tagjaira
( továbbiakban: képviselő) terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2.§
(1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt képviselők részére a jelen
rendelet előírásai alapján tiszteletdíjat állapít meg.
(2) A képviselők megbízatásuk keletkezésének napjától a megbízásuk megszűnése
napjáig jogosultak a 3.§(1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjra.
3.§
(1) A képviselői tiszteletdíj mértéke: 20.000 ft/hó.
(2) A tiszteletdíj a tárgyhót követő hónap 5. napjáig folyószámlára történő átutalással kerül
megfizetésre.
(3) Az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai , elnöke a bizottságban végzett munkájáért külön
tisztelet díjra nem jogosultak.
4.§
A képviselők a képviselői tevékenységgel összefüggő , általuk megelőlegezett , az
önkormányzat nevére szóló számlával igazolt , szükséges költsége megtéríthető A költség
kifizetését a polgármester engedélyezi.

5.§
A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
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6.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016.január 1.
napjától kell alkalmazni.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr Gelencsér Ottó
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Zalahaláp , 2016. február …..nap
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
1.) A rendelet-tervezet címe: Zalahaláp
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(II....) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról
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”.
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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
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés elfogadásakor döntött a képviselői tiszteletdíj
bevezetéséről , és felkérte a jegyzőt a szükséges rendelettervezet előkészítésére. A képviselő-testület a
tisztelet díj fedezetét
a költségvetésbe előirányzatként betervezte. A képviselő-tiszteletdíj
megállapításának pénzügyi akadálya nincs , a kifizetése nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező
feladatainak ellátását. A rendelet megalkotása nélkül tisztelet díj nem fizethető , kifizetése esetén
törvénysértés valósulna meg.

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 , február 22.
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
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