Nógrád Község Önkormányzata képviselő-testületének
10/2014. (XII.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §

A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester
kivételével – Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak (a továbbiakban:
képviselő), valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak.
2. §
(1) A tiszteletdíj mértéke:
a) A képviselő tiszteletdíja 23 000 Ft/hó
b) Nem képviselő bizottsági tag 5 000 Ft/hó
(2) A bizottsági tagot az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj akkor illeti meg, ha az
adott hónapban volt bizottsági ülés.
3. §
A tiszteletdíj számfejtéséről és kifizetéséről minden negyedévet követő hónap 5. napjáig a
jegyző gondoskodik.
4. §
(1) A képviselő tiszteletdíjáról lemondhat.
(2) A tiszteletdíjról történő lemondást írásban a polgármesterhez kell benyújtani, vagy a
képviselő-testületi ülésen bejelenteni, amely jegyzőkönyvbe foglalásra kerül.
(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról lemond, annak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,
b) az a) pontban
meghatározott
időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra
kerüljön felhasználásra.
(4) A tiszteletdíj lemondásával kapcsolatban az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
a) A képviselő által meghatározott közérdekű célra történő lemondást a képviselő-testület
jóváhagyja.
b) Fenti lemondás esetén a meghatározott bruttó tiszteletdíj járulékokkal növelt összegét át
kell csoportosítani a megadott célra.
c) A polgármester köteles intézkedni, hogy a meghatározott célra az összeg felhasználásra
kerüljön.
d) A tiszteletdíj lemondásból vásárolt anyag, eszköz, az önkormányzat tulajdonát képezi.
(5) A Pénzügyi Gazdasági és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat éves zárszámadási
rendeletének elfogadásáig évente ellenőrzi a tiszteletdíjakkal kapcsolatos kifizetéseket és a
lemondásokkal kapcsolatosan tett nyilatkozatokat és a felhasználások végrehajtását.

6. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nógrád Község
Önkormányzatának az önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat megillető
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásokról szóló 9/2010.(X.19.) rendelete és az azt
módosító 7/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet.

Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2014. december 4-én kihirdetésre került.

-------

Árpásné Schlenk Judit
jegyző

INDOKLÁS
Nógrád Község Önkormányzata képviselő–testületének
10/2014. (XII.04.) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Általános indoklás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
feladatkörében eljárva a törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok rendezésére,
illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§-ának (1)
bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg. A képviselő-testület ezen felhatalmazás alapján hozta meg rendeletét.
Részletes indoklás
A képviselők részére a 2010-ben elfogadott rendelet egyrészt tiszteletdíjat, másrészt
természetbeni juttatásként – az óvoda konyhájából havi 20 ebédet – állapított meg. A
természetbeni juttatás az 1994. évi LXIV. törvény 16.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján
volt biztosítható, mint önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás. Fenti jogszabályt
az Mötv. 158.§-ának a) pontja 2014. október 12. napjától hatályon kívül helyezte, ezért az
óvodából történő étkezést, mint természetbeni juttatást meg kellett szüntetni, és a rendelet
ezen részét hatályon kívül kellett helyezni. Ezt a jegyző már az alakuló ülésen is
kezdeményezte.
A testület újfajta természetbeni juttatás megállapításának lehetőségével nem kívánt élni. A
tiszteletdíj mértéke megemelésre került, a természetbeni juttatás megszűnése miatt. Továbbra
is lehetőség van közösségi célra a tiszteletdíj lemondásáról ennek részleteit a rendelet
szabályozza. A képviselő-testület külsős bizottsági tagok részére amennyiben ülés volt,
alacsonyabb összegű tiszteletdíjat állapított meg. A régi rendeletet több ponton kellett volna
módosítani, ezért célszerűnek tűnt új rendelet megalkotása a régi rendelet hatályon kívül
helyezése mellett.
A rendelet 2015-től lép hatályba annak érdekében, hogy ne kelljen töredékhónapot számolni,
így a megemelt összeg csak a jövő évet terheli.
Előzetes hatástanulmány
A képviselő-testület tagjai a rendelet előkészítésénél javaslattal éltek, a tervezetet a jegyző és
a polgármester jelenlétében az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság
megtárgyalta. Ennek eredményeképpen a megfogalmazások pontosításra kerültek és a
lemondások esetén az eddig kialakult gyakorlat az új rendeletbe is átkerült.
A rendeletnek társadalmi hatása az, hogy a képviselők munkájának ellentételezésére
lehetőséget ad, azonban közösségi célra a képviselő tiszteletdíjáról lemondhat.
A rendeletnek gazdasági hatása nincs.
A rendeletnek költségvetési hatása van, hiszen a tiszteletdíjat járulékkal növelt összegben a
költségvetésbe be kell tervezni. Számítások készültek arra vonatkozóan, hogy az új rendelet
szerinti tiszteletdíj járulékokkal növelt összege ne haladja meg a régi juttatások járulékkal
növelt összegét, tehát a költségvetési terhek nem növekednek.
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

A régi rendelet fentebb már említett természetbeni juttatásra vonatkozó részét a jogszabályi
felhatalmazás megszüntetése miatt hatályon kívül kellett helyezni a törvénysértő állapot
megszüntetése érdekében, ellenkező esetben törvényességi észrevétel lett volna várható.
A rendelet az adminisztratív terheket nem növeli.
A rendelet alkalmazásához az anyagi és tárgyi feltételek biztosítottak, az adminisztratív
feladatokat a polgármester, valamint a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi
Kirendeltsége látja el.

