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DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

7/2020.(IV.22.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2019.(II.28.) önkormányzati 

rendelete hatályon kívül helyezéséről  

 

Demecser Város Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

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

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

 

1.§ 

 

 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2019.(II.28.) 

önkormányzati rendelete.  

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2020. április 22. napján 20 óra 30 perckor lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

  

 

Rátkai Sándor sk.               Bötykös Katalin sk. 

polgármester            jegyző  

           

Ezt a rendeletet 2020. április 22-én 19 óra 30 perckor kihirdettem.     

         

Bötykös Katalin sk. 

            jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2019.(II.28.) önkormányzati 

rendelete hatályon kívül helyezéséhez  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon 

kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell.  

 

A jogszabály társadalmi, gazdasági hatásai:   

A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület és a bizottságok nem ülésezhetnek, így a tagjai 

munkát nem végeznek, ezért a tiszteletdíjra sem jogosultak. Indokolja ezt továbbá az is, hogy a 

tiszteletdíj kizárólag a saját bevétel terhére folyósítható, mely lényegesen csökkent.  

 

A jogszabály költségvetési hatásai:  

A jogszabály megalkotásának jelentős költségvetési hatásai vannak, mert a tiszteletdíj 

kizárólag a saját bevétel terhére folyósítható. Az önkormányzat saját bevétele csökkent az első 

félévi gépjárműadó 40%-ával, 3.673.113,- forinttal, melyet a Járvány Elleni Védekezési Alapba 

(JEVA) átutaltunk. Saját bevételeink csökkentek, és várhatóan a második félévben is csökkenni 

fognak a 2. félévi gépjárműadó 40%-ának átutalásával. Az önkormányzati képviselő számára 

történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai 

ellátását. A tiszteletdíjak folyósítása veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását 

a jelenlegi helyzetben. 

 

A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 

 Egészségügyi következménye nincs.  

 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 A jogszabály megalkotásának nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

- A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület és a bizottságok ülésezni nem tudnak, így a 

tagjai munkát nem végeznek, ezért indokolt a rendelet hatályon kívül helyezése. Indokolja ezt 

továbbá az is, hogy a tiszteletdíj kizárólag a saját bevétel terhére folyósítható, mely 

lényegesen csökkent és a második félévben további csökkenése várható. 

 

A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

 Az önkormányzat saját bevételeinek csökkenése nem teszik lehetővé, hogy jelen helyzetben 

is folyósítsa a tiszteletdíjakat. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj 

folyósítása veszélyeztetné az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek: 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek biztosítottak. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek:  

 A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek biztosítottak.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek:  

 A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek:  

 A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak.  

 

Demecser, 2020. április 22. 

 

Rátkai Sándor                Bötykös Katalin 

Polgármester          jegyző    
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INDOKOLÁS 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 8/2019.(II.28.) önkormányzati 

rendelete hatályon kívül helyezéséhez 

 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület és a bizottságok ülésezni nem tudnak, így a 

tagjai munkát nem végeznek, ezért a tiszteletdíjra sem jogosultak, a tiszteletdíjuk 

felfüggesztése indokolt. Indokolja ezt továbbá az is, hogy a tiszteletdíj kizárólag az 

önkormányzat saját bevétele terhére folyósítható. Az önkormányzat saját bevétele csökkent a 

gépjárműadó 40%-ával, 3.673.113,- forinttal, melyet a Járvány Elleni Védekezési Alapba (JEVA) 

átutaltunk. A második félévi gépjárműadót szintén át fogjuk utalni, mely tovább csökkenti majd 

a saját bevételeket. 

 

A saját bevételek csökkenése következtében a tiszteletdíjak kifizetése veszélyeztetné a 

kötelező önkormányzati feladatok ellátását, ezért a rendelet hatályon kívül helyezése mellett 

döntöttem.  

 

A tiszteletdíjakra vonatkozó rendelkezéseket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 35.§-a, 40.§-a, 77.§-a, 80.§ (3) bekezdése szabályozza.   

Az Mötv. 35.§ (2) bekezdése, mely kimondja, hogy Az önkormányzati képviselő számára történő 
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.  

 

 

Demecser, 2020. április 22. 

 

Rátkai Sándor               Bötykös Katalin 

Polgármester          jegyző    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


