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1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
A társadalmi megbízatású polgármester részére biztosított juttatásokról szóló 5/2007. (IV.19.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a társadalmi megbízatású polgármester 
részére biztosított juttatásokról az 5/2007. (IV.19.) önkormányzati rendeletet alkotta, mely 2007. 
április 19-től hatályos. 
A rendelet értelmében a társadalmi megbízatású polgármester részére élelmiszer vásárlására 
jogosító étkezési utalvány, valamint ruházati költségtérítés került megállapításra.  
A hatályos jogszabályok (elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
rendelkezései) értelmében a fenti juttatások (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés) kizárólag 
foglalkoztatási jogviszonyban (munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban) álló személy 
részére a munkáltató által adható juttatások. 
Tekintettel arra, hogy a társadalmi megbízatású polgármester nem áll munkaviszonyban az 
önkormányzattal, (feladatát megbízás alapján látja el) részére nem állapíthatók meg jogszerűen a 
fenti juttatások. 
A társadalmi megbízatású polgármester részére - a jogszabályban meghatározott keretek között – 
tiszteletdíj, valamint költségtérítés, illetve költségátalány állapítható meg. 
 
Mindezek alapján a társadalmi megbízatású polgármester részére biztosított juttatásokról szóló 
5/2007. (IV.19.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezését javaslom. 
 
 
 
Tolmács, 2010. november 18. 
  
 Tisztelettel: 
  
 Torma Andrea 
 körjegyző 
 



 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2010. (XI……..) 

önkormányzati RENDELETE 

 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
( t e r v e z e t )  

 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az 
Alkotmány 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 
1.§ Hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének a társadalmi 

megbízatású polgármester részére biztosított juttatásokról szóló 5/2007. (IV.19.) 
önkormányzati rendelete. 

 
 
2.§ (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
Tolmács, 2010. november 23. 
 
 
 
  Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
  polgármester  körjegyző 
 
 
 
Kihirdetési Záradék: 
 
A Rendelet kihirdetve: 2010. november ……... 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 


