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Általános I n d o k o l á s

a helyi önkormányzati képvisel k,  a képvisel -testület bizottságainak elnökei és tagjai
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

A  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) hatálya alá tartozó jogalkotóként, a 18. §-ban
írtak értelmében a Képvisel -testület által megalkotandó  jogszabályhoz a jegyz   (mint az adott jogszabály
el készít jét) indokolás csatolási kötelezettség terheli, melynek ezen indokolás rendelet- tervezethez
való benyújtásával teszek eleget az alábbiak ismertetésével.
Tárgyi rendelet  un. „bels ” jogszabály, amely  a lakosság számára közszolgáltatások biztosítása érdekében
a képvisel k és bizottságok tagjai által elvégzett feladatok anyagi elismerésének szabályozására hivatott,
melynek pénzügyi feltételeire az önkormányzat képvisel -testülete költségvetésér l szóló rendeletében
biztosít anyagi fedezetet..
A Jat. 4. §-a (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a
felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik. Az önkormányzat képvisel -testülete az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése e) pontja értelmében a törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezeti és

ködési rendjét, a (2) bekezdése szerint a helyi képvisel -testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet
ellentétes magasabb szint  jogszabállyal.
A Pttv. 15. § (1) bekezdésében szabályozottak szerint a képvisel  havi tiszteletdíja (mint alapdíj) nem
haladhatja meg a Köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 43. § (1) bekezdésében
rögzített illetményalap és (1000 – 2999 f ig terjed  lakosságszámhoz) viszonyított 1,3 szorzószám szorzatát,
mint alapdíj.  Amennyiben az adott képvisel  bizottsági tag is (bizottsági tisztségek számától függetlenül)
tiszteletdíja az alapdíjon felül az alapdíj 45 %-ával növelhet . A képvisel -testület bizottságának nem képvisel  tagja
(küls s) a fenti írtak szerinti alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthet . Ett l eltér a bizottság
elnökének a tiszteletdíja, mivel a Pttv. 15. §-a (4) bekezdése alapján az alapdíjon felül (több tisztség, bizottsági tagság
egyidej  betöltése esetén is) legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhet . A helyi önkormányzati képvisel  mint
bizottság elnöke és nem képvisel  tagja tiszteletdíja a polgármester illetményéhez köt dik, amely a Pttv. 3. § (2)
bekezdése értelmében a köztisztvisel i illetményalap 8,5 – 11,0-szorosa lehet. A Pttv. 17. § (2) bekezdésében
szabályozottak szerint a képvisel -testület a kötelezettségét megszeg  képvisel  számára megállapított tiszteletdíjat
legfeljebb 25 %-kal csökkentheti, maximum 12 havi id tartamra.
Tekintettel arra, hogy a Jat. 8. § (1) bekezdése kimondja többek között, hogy nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a rendelet bevezet  részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba-léptet  rendelkezését, ezért
a hatályban lév  helyi rendeletek módosítása során az új rendelet alkotása felel meg a jogszabályi
követelményeknek. Ez nem jelent kifejezett újdonságot a  képvisel -testület tagjai számára, hiszen évek
óta ebben a szellemben készültek a helyi rendeleteink, egyrészt a könnyebb kezelhet ség, másrészt az
érintettek számára való egyértelm  értelmezhet ségre tekintettel alkalmazzuk ezt a jogalkotási technikát.
A rendelet id beli hatálya a Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabály kihirdetését követ  valamely nap lehet, amely
a (7) bekezdés értelmében a hatályba lépése napjának kezdetén lép hatályba. A  Jat.  2.  §  (2)  bekezdése  úgy
rendelkezik, hogy jogszabály a hatálybalépését megel  id re nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet
terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenesnek.
Egy id ben nem lehet ugyanazon tárgykörben több rendelet is hatályban, ezért a korábban tárgyban
alkotott rendelet hatályon kívül helyezésére a Jat. 10. §-ában foglaltak alkalmazásával a helyi önkormányzati
képvisel k, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete az
új önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti 2011. október 1. napján.

Részletes  i n d o k o l á s

a Bevezet -részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az
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önkormányzati rendelet megalkotására (a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az
önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében
másrészt a jogalkotás módjáról ad információt, a felhatalmazáson túl a szaktörvény, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésén írtakat alkalmazva, a
származékos jogalkotói jogkör feltüntetését, az önkormányzat feladatát meghatározó feladatköröket (az Alkotmány
44/A.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja,  az  Ötv.  20.  §  (2)  bekezdése  szerint,   az  IRM  rendelet  55.  §  (5)
bekezdésében  és a z 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és

ködési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok véleményének kikérését foglalja
magába.

1. §-hoz

Az önkormányzati képvisel k, a bizottságok elnökei és tagjai részére megállapított tiszteletdíj
összegszer ségét szabályozza, az önkormányzati cikluson belüli éves költségvetési kiadásokat, a teherbíró-
képességet, a képvisel k, bizottságok elnökei és tagjai által a település lakossága számára közszolgáltatások biztosítása
érdekében elvégzett tevékenységük elismeréseképpen, lehet vé téve annak közösségi célra való felajánlását.

2. §-hoz

Az 1. §-ból következik, hogy amennyiben az önkormányzati képvisel , vagy bizottsági elnökként, tagként
nem teljesíti önként, a közösségért vállalt kötelezettségét, úgy mulasztásával arányosan csökken a tiszteletdíja összege,
melynek eljárási rendjét szabályozza ezen szakasz.

3. §-hoz

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy a rendelet tartalmi változatlansága felkészülést nem
igényel az érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben
való közzétételével biztosított volt, a lakosság köréb l érdekl dés nem mutatkozott,  ezért a rendelet
hatályba lépére javasolt id pont: 2011. október 1. napja. A rendelet az önkormányzat honlapján és a
közadattárban elérhet , a községi könyvtárban és a hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi
havonta megjelen  lapba a Csanyi Hírmondóban kap jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l.  A
rendelet  hatályon kívül helyez rendelkezése a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához
igazodik akként, hogy tartalmazza a tárgykörben hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül
helyezend  jogszabályra való merev hivatkozást, annak id pontjára való utalás nélkül, a  rendelet   (2)
bekezdésében írt formátumában.

C s a n y t e l e k, 2011. szeptember  21.
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