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Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének  

…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Szada Nagyközség Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerint 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva – az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdés b) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) kettő havi illetményének megfelelő összegű jutalom 2020. november 30. napjáig  

(fizethető ki.)” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Szada, 2020. ………… 

 

 

Pintér Lajos 

polgármester 

 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 

 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

Ezt a rendeletet 2020. ………….. napjától közzétettem.  

Szada, 2020. ………………. 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a értelmében a 

képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 

időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 

polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét. 

 

A polgármester jutalmazásáról az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 

2.) önkormányzati rendelet rendelkezett úgy, hogy a polgármester részére a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a alapján 2020. évben négy havi 

illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg, melyből kettő havi illetményének 

megfelelő összegű jutalom a 2020. évi közmeghallgatást követően fizethető ki. 

 

Tekintettel arra, hogy a november 12. napjára összehívott közmeghallgatás a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem 

volt megtartható, ezért e tekintetben a képviselők véleményére, javaslatára támaszkodva, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a rendelet 

módosításáról döntöttem.    

 

Előzetes hatásvizsgálat 

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

 

A rendelet-tervezet címe: 

Szada Nagyközség Polgármesterének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. ( . ) önkormányzati 

rendelete 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: a költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a 

költségvetési koncepciójában, vagyonhasznosítási koncepciójában megfogalmazott szociális, 

és település fejlesztési feladatok megvalósítását.  

 

Költségvetési hatása: a rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaság, költségvetési hatását 

az előterjesztés tartalmazza.  

 

Környezeti, egészségi következményei: a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat 

felhasználása a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtását biztosítja. A költségvetési 

rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségi következményei nincsenek. 

  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, 

számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok 

végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára. 

 

Egyéb hatása: nincs 

 

A rendelet megalkotását szükségessé teszik a kihirdetetett veszélyhelyzet miatt bekövetkezett 

speciális helyzet.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása: a polgármester év végi jutalmazása elmarad. 

 

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
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- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll  

 

 

 


