
RENDELT TERVEZET 

Enying Város Önkormányzat Képvisel�-testületének
___/2014. (__.__.) önkormányzati rendelete a települési képvisel�, a képvisel�-testület 

bizottságának elnöke, alelnöke és tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 13/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának képvisel�-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következ�ket rendeli el: 

1. § A képvisel�-testület bizottságának elnöke, alelnöke és tagja, valamint a tanácsnok 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 13/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. 

§ (2) bekezdésének helyébe a következ� rendelkezés lép: 

„(2) A Bizottság tagja és a tanácsnok az alapdíjon felül az alapdíj 45%-nak megfelel�

tiszteletdíjban részesül, a nem önkormányzati képvisel� bizottsági tag összességében az 

alapdíj 45%-ának megfelel� összeg� tiszteletdíjban részesül.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követ� napon lép hatályba és az azt követ� napon a hatályát 

veszti. 

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

polgármester jegyz�

  



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
18. §-a szerinti 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz 

A rendelkezés a korábbi szabályozáshoz képest meghatározza a nem önkormányzati képvisel�

bizottsági tag tiszteletdíjának mértékét is. 

2. §-hoz 

Megállapítja a hatálybalépést. 

Enying, 2014. október 31. 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyz�

  



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok 
el�készítése során el�zetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az el�zetes hatásvizsgálat 
megállapításai a következ�k:

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége:  

Az Mötv. 35. §-a szerint: 

„35. § (1) A képvisel�-testület az önkormányzati képvisel�nek, a bizottsági elnöknek, a 

bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást állapíthat meg. 

(1a) A f�városi közgy�lés f�városi kerületi polgármester tagjai számára közgy�lési 

tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat 

meg. 

 (2) Ha az önkormányzati képvisel� tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összeg� tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képvisel�

számára történ� tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelez�

feladatai ellátását. 

(3) Az önkormányzati képvisel�nek a képvisel�-testület képviseletében vagy a képvisel�-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefügg�, általa 

el�legezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthet�. A képvisel�i költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képvisel� tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekb�l nyilvános adat.” 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletmódosítás közvetlen 

társadalmi hatása nincs, gazdásági és költségvetési hatását tekintve kismérték�

költségemelkedést jelent, mivel a bizottsági tagok számának emelkedése miatt emelkednek a 

költségek. 

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása el�ször törvényességi felügyeleti 

felhívást von maga után, ezt követ�en a kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidej�

tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási 

kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A 

rendelettervezet elfogadása az eddigi szabályozáshoz képest többlet feltételeket nem igényel. 

Enying, 2014. október 31. 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyz�


