DEMECSER VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2014.(XII.1.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A képviselői tiszteletdíjról
Demecser 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)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

1.§
A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőkre, a
tanácsnokra.
Az önkormányzati rendelet hatálya
alpolgármesterre nem terjed ki.

a

polgármesterre

és

2.§
A képviselő, a tanácsnok tiszteletdíja bruttó 70.000 Ft/hó.
A tiszteletdíjak számfejtéséről a Demecseri Polgármesteri Hivatal
Kincstár és Vagyonkezelési Irodája gondoskodik.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők juttatásairól szóló
33/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet.

Váradi László
polgármester

Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendeletet 2014. december 1. napján kihirdettem:
Barabás Jánosné dr.
jegyző
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
A képviselői tiszteletdíjról szóló 20/2014.(XII.1.) önkormányzati
rendelethez
1.§
A rendelet személyi hatályát tartalmazza. A rendeletben foglalt szabályokat a
helyi önkormányzati képviselőkre, a tanácsnokra kell alkalmazni. Nem
alkalmazható a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2.§
Szabályozza a képviselői, a tanácsnoki tiszteletdíj havi mértékét. Tartalmazza
továbbá, hogy a tiszteletdíjak számfejtését a Demecseri Polgármesteri Hivatal
Kincstár és Vagyonkezelési Irodája végzi.
3.§
Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I.

TÁRSADALMI HATÁSA:

A képviselő-testület a tiszteletdíj mértékének, összegének meghatározása
során tekintettel kell, hogy legyen arra, hogy a megállapított tiszteletdíjak
kifizetése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.
A helyhatóságba vetett közbizalmat befolyásolhatja egy nem kellően
átgondolt szabályozás.
II.

GAZDASÁGI HATÁSA:

Nem jelentős.
III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSA:

A tiszteletdíjak fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése
tartalmazza. Amennyiben a kötelező feladat ellátás veszélybe kerül, a
képviselői tiszteletdíj mértékét felül kell vizsgálni.
IV.KÖRNYEZETI HATÁSOK
A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.
V.EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye nincs.
VI.ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
A tiszteletdíj számfejtésével, folyószámlára történő utalásával, könyvelésével
kapcsolatos feladatokat jelenleg is és ezt követően is a Demecseri
Polgármesteri Hivatal Kincstár és Vagyonkezelési Irodája végzi.
VII.JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁNAK
SZÜKSÉGESSÉGE,
JOGALKOTÁS ELMARADÁSNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

A

A
rendelet
megalkotása
nem
kötelező.
A
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) és (3)
bekezdései alapján a tiszteletdíj megállapítása lehetőség, amely nem
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
IX.
JOGSZABÁLY
ALKALMAZÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES
SZEMÉLYI,
SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.
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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE
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Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése
Melléklet: 2 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE
SPORTEGYESÜLET
DEMECSER
Tisztelt Elnök Úr!
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján
2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az
önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében.
Mellékelten megküldöm
A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról valamint
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló
rendelet-tervezeteket véleményezés céljából.
A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2014. november 28.
napján tárgyalja.
Kérem, szíveskedjen írásos véleményét
(csütörtökön) 16 óráig megküldeni.

2014.

november

27.

napján

Demecser, 2014. november 26.
Tisztelettel:
Barabás Jánosné dr.sk.
jegyző
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