
Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(X….) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A helyi önkormányzati képviselőket megbízatásuk megszűnéséig tiszteletdíj illeti 

meg. 

2. § (1)A képviselő évi bruttó tiszteletdíja bruttó 20.000,- Ft/hó. 

(2) A tiszteletdíj négy részletben kerül kifizetésre: 

a.   január-március hónapra jutó tiszteletdíj március hónapban 

b. április-június hónapra jutó tiszteletdíj június hónapban 

c. július-szeptember hónap szeptember hónapra jutó tiszteletdíj szeptember hónapban 

d. október-december hónapra jutó tiszteletdíj december hónapban. 

3. §  

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet. 

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

Vaszar, 2014. október .. 

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

  



Általános indokolás 

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény hatályon kívül helyezésre került, ezért 

szükségessé vált a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 

felülvizsgálata, a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása.  

 

Részletes indokolás 

 

1. § Megállapítja a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjra való jogosultságát. 

2. § (1) A tiszteletdíj mértékét szabályozza. Ennek mértéke bruttó 20.000,- Ft/hó.  (Az 

önkormányzat által fizetendő járulék még ezen felül jelentkezik költségként az 

önkormányzatnak.) 

(2) A tiszteletdíj kifizetésének időpontját határozza meg. Fontos, hogy a december 

havi kifizetésű tiszteletdíj novemberben kerül számfejtésre, hogy még a tárgyévet 

terhelje a kifizetés. 

3. § (1) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

(2) Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló ../2014.(X..) önkormányzati rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható 

hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:  

 

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

 

Az önkormányzati rendelet tervezetének közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 

megválasztott önkormányzati képviselőknél jelentkezik, illetve az önkormányzat költségvetésében.  

 

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei  
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai, elmaradásának várható 

következményei  
 

A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a közös hivatal gazdálkodási 

ügyintézőjénél jelentkezik a számfejtéssel, folyósítással kapcsolatos adminisztratív teendő, mely az 

eddigi munkafolyamatokat figyelembe véve nem jelent változást. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
 

A helyi rendelet megalkotását polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény hatályon kívül 

helyezésre tette szükségessé, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény pedig lehetővé tette. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
 

A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  

 


