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Ikt.sz.: H/1725-1/2021.            Előterjesztés száma: 89/2021.    

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2021. július 29-i rendkívüli ülésére 

 

Előterjesztés 

tárgya: 

Rendelet-tervezet az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület 

bizottságai nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról szóló 

20/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
Dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva:  

Javasolt 

meghívott: 
 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

igen                         

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előzetes társadalmi vitára 

bocsátását 35. § (1) bekezdése alapján (Mötv.) a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a 

bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást állapíthat meg. 

 

A szadai képviselő-testület és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról jelenleg hatályosan a 20/2020.(IX.25.) 

önkormányzati rendelet rendelkezik (lsd. 1. sz. mellékletként csatolva!), amely alapján a képviselő-

testület tagjai és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai – a polgármester és az 

alpolgármester kivételével – csupán a rendes üléseken való részvételért részesülhetnek havonta 

tiszteletdíjban. 

Ennek egyenes következményeként a 2021. július-augusztus hónapokra tiszteletdíj senkinek nem jár/na, 

noha információink szerint az egykori jogalkotói szándék sem erre irányult, az előző évek gyakorlata 

sem ez volt, és az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló helyi rendelet is teljes évre, azaz 12 

hónapra szóló tiszteletdíj-keretet irányoz érvényesen elő, nyilvánvaló ellentmondásban a 

20/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet érvényes szövegével. 

 

A hatályos rendelet ráadásul az egyenlő bánásmód elvét is sérti azzal, hogy kizárólag a bizottságok külső 

tagjainak esetleges távolmaradását szankcionálja tiszteletdíj-megvonással, a képviselőkét nem. 

 

A fenti anomáliákat észlelve a 2. sz. mellékletként csatolt rendelet-tervezetet készíttettem elő a Hivatal 

munkatársaival. 

 

A rendelet-tervezet elfogadását sürgőssé teszi, hogy a tiszteletdíjak esedékes számfejtése sem történhet 

meg enélkül – ezért a rendelet-tervezet előzetes társadalmi vitára bocsátását a Szada Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2020.(VII.10.) 

önkormányzati rendelet 47.§ (2) bekezdésének f) pontjában foglaltakra figyelemmel mellőzhetjük. 

 

Mellékletek: 

1.sz. melléklet: 20/02020.(IX.25.) önkormányzati rendelet (hatályos) 

2. sz. melléklet: javasolt új rendelet tervezete indoklással és előzetes hatásvizsgálattal 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján, kérem a mellékelt rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Szada, 2021. július 29. 

                                                                                                        Pintér Lajos 

                                                                                                       polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


