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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április23-i ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 

A képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatos törvényességi felhívás megvitatása és az ezzel 

kapcsolatos intézkedések meghozatala 

 

 

 

 
 

Tárgykört rendező jogszabály: 
  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal a Képviselő-testületek alakuló üléseivel összefüggésben, a 

képviselői tiszteletdíjak szabályozásának vizsgálata tárgyában, FEB/02/386-1/2015 számon 

törvényességi felhívást bocsátott ki, április 30-i megvizsgálási és válaszadási határidővel. A 

törvényességi felhívást előterjesztésem mellékleteként a Tisztelt Képviselők részére 

megküldtem. 

A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértünk azzal, hogy az ott hivatkozott módosító 

rendelet helyett az alaprendeletet és annak valamennyi módosítását is szükségesnek látjuk 

hatályon kívül helyezni. Ezen felül a csatolt rendelet-tervezet útján eleget teszünk jogalkotási 

kötelezettségünknek, amennyiben a Tisztelt Képviselők elfogadják azon javaslatomat, hogy a 

korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ne állapítsunk meg tiszteletdíjat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alább írt döntések 

jóváhagyására! 

 

Csabdi, 2015. április 7. 

Huszárovics Antal 

polgármester 

Határozati javaslat: 

Csabdi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (IV.23.) számú határozata 

törvényességi felhívás megvitatásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestületea Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/386-1/2015 számon kibocsátott törvényességi felhívását megvitatta, az abban 

foglaltakkal egyetért, és a képviselői tiszteletdíjakról rendeletet alkot. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

Rendelet-tervezet 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (IV….) rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  

Csabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli 

el: 

1.§ Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek és tagnak tiszteletdíjat és 

természetbeni juttatást nem állapít meg.  

 

2.§(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az 5/1995. (V.26.) KT. rendelet, az 1/2001. (II.16.) KT. rendelet, a 2/2004. 

(I.27.) KT. rendelet. 

Huszárovics Antal Dr. Sisa András 



polgármester  jegyző 

 

I N D O K O L Á S  

 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  

szóló rendelethez 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök 

és tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról kötelező rendeletet alkotni. 

 

Részletes indokolás: 

 

1.§-hoz 

 

A rendelet rögzíti, hogy a felsorolt önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjat és természetbeni juttatást nem kapnak. (tanácsnok az önkormányzatnál nincs). 

 

2. §-hoz 

 

 

(1) A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik. 

(2) A hatályát vesztő – hasonló szabályozási tárgyú – rendeleteket sorolja fel. 

 

 

 

H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 
A rendelet nem vezet be tiszteletdíjat és egyéb juttatást az önkormányzati képviselőknek. 

Jelentős társadalmi, gazdasági hatás nincs, ugyanis már korábban is hasonlóképpen 

szabályozott jogi környezetet létezett. 

 

Költségvetési hatása: nincs. 

 

II. Környezeti és egészségügyi következmények 

Nincs. 

 

III. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
Jogalkotási kötelezettség teljesítése kötelező, mulasztás esetén törvényességi felügyeleti bírság 

szabható ki. 

 

IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet végrehajtása nem követel meg személyi, tárgyi és pénzügyi forrásokat. 

 

 


