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Tárgy:  
Medina Község Önkormányzata képviselő-testületének 

Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelete 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése 
szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 
állapíthat meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő 
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 
feladatai ellátását. 

Javasoljuk a bizottsági elnök képviselőnek 50.000.-Ft/hó, a bizottsági tag képviselőnek 
20.000.-Ft/hó tiszteletdíj megállapítását. 
A rendelet hatályba lépéseként 2014.december 1-ét javasoljuk 
A tiszteletdíj megállapítása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatellátását. 
 
Kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a 
rendeletet. 
 

Medina, 2014. november 11. 

 

Vén Attila 

polgármester 

 
 



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés 
 

Medina Község Önkormányzata képviselő-testületének 
Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelete 

 
1. Előzetes hatásvizsgálat 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

- társadalmi hatása: nem jelentős, 

- gazdasági hatása: nem jelentős, 

- költségvetési hatása: jelentős, mivel a 2014. évi költségvetést érinti  

b) környezeti és egészségi következmények: 

- nincsenek, 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- a hivatalnak el kell látnia a tiszteletdíjak megállapításával kapcsolatos 
feladatokat , hogy a képviselők kézhez kapják. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

- a rendelet megalkotása kötelező, ha tiszteletdíjat kívánnak bevezetni 

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti 
törvényességi észrevétel lehet. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

2. Indoklás 

A  Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet célja: 
- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés, 

- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat képviselőinek tiszteletdíjuk mértéke.  

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 
vonatkozása. 

3. Véleményeztetés 

A rendelet tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli.  



Medina, 2014. november 11. 

 

Garai László sk. 

jegyző 

 
 
Rendelet tervezet: 

 
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  

 
/2014 ( XI….. ) önkormányzati rendelete 

 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről  

tervezet 
 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 35.§-ában biztosított jogkörében eljárva a képviselői munka 
megbecsülése érdekében a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§. 

 
(1) A települési képviselő tiszteletdíja bizottsági tagság esetén 20.000.-Ft/hó. 
(2) A települési képviselő tiszteletdíja bizottsági elnöki megbízás esetén 50.000.-Ft/hó. 
 

2.§. 
 

Ez  a  rendelet a 2014.december 1-én lép napján lép hatályba. 
 
Medina, 2014. november 17. 
 
 
 
 

Vén Attila       Garai László 
polgármester                                                                                  jegyző 

 
 
ZÁRADÉK: 
 
A rendelet 2014. november 22-én kihirdetve.         
 

Garai László 
jegyző 

 


