
2. sz. melléklet a 89/2021. sz. előterjesztéshez 

 

RENDELET-TERVEZET 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak 

járó tiszteletdíjról  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított származékos jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdés és 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.  

 

1. § 

 

(1)  Az önkormányzati képviselőt és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagját az 

önkormányzati munkában való részvételéért havi tiszteletdíj illeti meg.   

(2)  Amennyiben az önkormányzati képviselő, avagy a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagja a képviselő-testület, vagy a tagságával működő bizottság üléséről 

igazolatlanul hiányzik, az alapdíjra a tárgyhónapban nem jogosult. 

(3) Igazolatlannak minősül a hiányzás akkor, ha a képviselő-testületi vagy bizottsági ülésről 

való távolmaradását a képviselő, illetve a bizottsági tag az ülést megelőzően legalább 24 

órával nem jelzi az ülés levezetőjének, avagy az ülést követő 24 órán belül nem igazolja 

számára írásban távolmaradásának okát.  

(4) Az igazolatlan hiányzás tényét a képviselő-testületi ülés jelenléti ívén a polgármester, a 

bizottsági ülés jelenléti ívén a bizottsági elnök rögzíti. 

 

2. § 

 

(1)  A képviselői alapdíj (tiszteletdíj) mértéke havi bruttó 63 000 forint.   

(2)  A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíj mértékének kétszerese, azaz havi bruttó 

126 000 forint.  

(3)  A tiszteletdíjak kifizetése/átutalása havonta, legkésőbb a tárgyhót követő 05. napjáig 

esedékes.  

 

3. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba. 

(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szada Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

20/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete.  

 

Szada, 2021. július 29. 

 

 

Pintér Lajos                                                          Dr. Finta Béla 

                              polgármester                                                                jegyző 

 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának és a számukra biztosítható természetbeni 

juttatások szabályait a 2012. január 1. napjától hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései állapítják meg. Az 

Mötv. 35. § (1) bekezdése, 40. § (4) bekezdése és 143. § (4) bekezdésének f) pontja a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét hatalmazza fel az önkormányzati képviselők, a bizottsági 

elnök és tagok, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásainak 

megállapítására.  

 

A Képviselő-testület által 20/2020. (IX. 25.) számon megalkotott rendelet módosítása abból a 

célból szükséges, hogy az önkormányzati képviselők, a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagjai, illetve a bizottsági elnökök és tagok a Munkaterv szerinti ülésszakon kívüli 

időszakban, azaz a teljes naptári évben jogosultak legyenek a tiszteletdíjra – és egységesen 

szankcionálja a helyi rendelet az igazolatlan távolmaradásokat is. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§ Az Általános indoklásban részletezett céloknak megfelelő rendelkezéseket tartalmaz. 

 

2.§ A tiszteletdíjak mértékét és kifizetésének rendjét szabályozza. 

 

3.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

 

Várható társadalmi, gazdasági hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi 

hatásai nem kimutathatók.  

 

Gazdasági, költségvetési hatás: a rendeletben meghatározott összeg az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében biztosított, azt minden költségvetési évben tervezni szükséges.   

 

Környezeti, egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem kimutathatók.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket kisebb mértékben befolyásoló hatása van (számfejtés, kifizetés). 

 

Egyéb hatás: nincs 

 

A rendelet megalkotása szükséges/nem szükséges  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyei: adott 

- szervezeti: adott 

- tárgyi: adott 

- pénzügyi: adott 


