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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. október 21-i nyilvános alakuló ülésére 

               
Tárgy:                Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása 
 
Előterjesztő:     Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Ughy Jenőné jegyző    
                         

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 9/2013. (V. 3.) önkormányzati rendeletét 2013. május 2-i ülésén fogadta 
el. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 158. § a) pontja értelmében hatályát vesztette a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, 
ezzel a jelenleg hatályban lévő rendelet megalkotására felhatalmazó jogszabály már nem 
alkalmazható. 
 
Ugyanakkor az Mötv. 143. § (4) bekezdés most hatályba lépett f) pontja felhatalmazást ad a 
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíját rendeletben határozza 
meg.  
 
Az Mötv. a tiszteletdíj mértékére nem tartalmaz konkrét iránymutatást, csupán annyit, hogy a 
megállapított tiszteletdíj nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak 
ellátását. Ennek ismeretében a tiszteletdíjak mértékét nem javaslom módosítani. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelet–tervezetet elfogadja, és ____/2014. 
(______) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 

 
 

Tapolca, 2014. október 16. 
 

                         Dobó Zoltán 
      polgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 /2014. (X.    .) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  

(tervezet) 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, a tanácsnokot, 
valamint a bizottság nem képviselő tagját megválasztása időpontjától megbízatása 
megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 
 

2. § 
 
(1)  A képviselő havi tiszteletdíja 85.000,-Ft. 
(2) A bizottság elnökének, valamint a tanácsnok havi tiszteletdíja 127.500,-Ft. 
(3) A képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja 110.500,-Ft. 
(4) A bizottság nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja 38.300,-Ft. 
(5) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek kifizetéséről 

a jegyző Tapolca Város Önkormányzata költségvetésének terhére a Pénzügyi Irodája 
útján gondoskodik. 

(6) A bizottsági elnök, vagy tanácsnok e minőségében abban az esetben is csak egy 
tiszteletdíjra jogosult, ha két, vagy több bizottságnak is tagja. 

 
3. § 

 
(1)  A Képviselő-testület a képviselő részére a testületi munkában való részvétel miatt kiesett 

képviselői jövedelmet megtéríti. 
(2) A térítésre vonatkozó egyedi igény kifizetéséről – a jegyző által kiállított igazolás és azon 

alapuló munkáltatói kimutatás alapján – a polgármester dönt. 
 

4. § 
 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.  
(2)  Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelete.  
 
Tapolca, 2014. október 21. 
 
 

Dobó Zoltán  
polgármester 

Ughy Jenőné 
jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLAT 
 
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 képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(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”. 
 
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében 
– az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályi változások indokolják. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  
 

 
 
 
 


	E L Ő T E R J E S Z T É S

