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6.NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. február 20. -i nyilvános ülésére
Tárgy:

A
képviselők
tiszteletdíjáról
szóló
3/2016.(II.29.)
önkormányzati rendelet módosítására javaslat .

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Meghívottak: Előterjesztést látta:

Döntéshozatal:

………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
A rendelet megalkotásához a megválasztott képviselő több ,
mint felének „igen” szavazat szükséges (minősített többség)

Tisztelt Képviselő-testület !
A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 2016.év elején került megalkotásra,, és azóta
változatlan tartalommal van hatályban. A költségvetési egyeztetés során az a javsaslat
született , hogy a tiszteletdíj egállapításkori értékének megőrzése érdekében emelkedjen
30.000 ft. /hó összegre.
A tiszteletdíj emelés költségvetési fedezete biztosított , annak megemelése nem veszélyezteti
a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását , így az emelésnek törvényi akadálya nincsen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és alkossa meg a
módosító rendeletet !
Az előterjesztés egyben a rendelet -tervezet Általános Indokolása is !

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020.(…....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2016.(II.29.) rendelet (a
továbbiakban: R) módosításáról.

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) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1.§ A R. 3.§ (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (1) A képviselői tiszteletdíj mértéke: 30.000 ft. /hó
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020.január 1.
napjától kell alkalmazni.

Bedő Lajos Sándor
polgármester

Dr Gelencsér Ottó
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Zalahaláp , 2020 . február …..nap
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Részletes Indokolás
az 1.§-hoz
A módosítás tartalmazza a tisztelet díj 2020. január 1. napjától érvényes mértékét.
a 2.§ -hoz
Ez a § a rendelet hatályba lépésének és alkalmazásának időpontját tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján elvégeztük a
rendelet módosítás hatásvizsgálatát aminek eredménye az alábbiakban foglalható össze :
1. Várható társadalmi . költségvetési hatások: A költségvetési egyeztetés során az a
javsaslat született , hogy a tiszteletdíj egállapításkori értékének megőrzése érdekében
emelkedjen 30.000 ft. /hó összegre.
A tiszteletdíj emelés költségvetési fedezete biztosított , annak megemelése nem veszélyezteti
a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását , így az emelésnek törvényi akadálya nincs
2.Várható környezeti hatások: a rendelet módosításnak nincsenek környezeti hatásai
3.Várható egészségi következmények: a rendeletnek egészségügyi következménye nincs.
4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: további adminisztratív terhet nem jelent.
6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei : nincsenek következményei.
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi , szervezeti, tárgyi , pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

