NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2019. (X.25.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2019. október 24.
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. október 25.
A rendelet hatályba lépés napja: 2019. október 26.

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában meghatározottakra a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §.
(1) Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait e minőségükben végzett
munkájukkal összefüggésben tiszteletdíj illeti meg, az e rendeletben foglaltak szerint.
(2) E rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.
Tiszteletdíj
2. §.
(1) A települési képviselőt havonta 20.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.
(2) A nem képviselő állandó bizottsági tag tiszteletdíja megválasztásától havonta a képviselő
tiszteletdíjának 50 %-a.
3. §.
(1) A tiszteletdíj utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerül kifizetésre.
(2) A tiszteletdíj a képviselő és nem képviselő bizottsági tag kérésére az általa megjelölt
pénzintézetnél vezetett folyószámlára utalandó.
Költségtérítés
4. §.
A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő testület, továbbá a
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségek meg kell téríteni. Ennek kifizetését a polgármester engedélyezi.
Vegyes és záró rendelkezések
5. §.
(1) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő és a nem képviselő bizottsági
tagja részére megállapított tiszteletdíjat 25 %-kal, 12 havi időtartamra csökkenti.
(2)/ A tiszteletdíj (1) bekezdés szerinti csökkentéséről a polgármester, vagy a bizottság
elnökének kezdeményezésére a képviselő-testület egyedi határozattal dönt.
6. §.
A települési képviselő, a nem képviselő bizottsági tag az őt megillető tiszteletdíjról
lemondhat, határozott vagy határozatlan időre.

7. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagylak község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014.(X. 28.) rendelete a módosító rendeletekkel együtt hatályát veszti.
Nagylak, 2019. október 25.

Kolozsvári Rozália
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2019. október 25. napján kihirdetve.
Nagylak, 2019. október 25.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Hatásvizsgálati lap
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak
végrehajtásának társadalmi. gazdasági, költségvetési hatása nincs. Emelkedés a díjban nem
befolyásolja a likviditást.
2. Környezeti és egészségi következményei: A rendeletben nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának az
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Rendelet módosításával a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját
szabályozza a Képviselő-testület.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.
Nagylak 2019. október 25.

