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Képviselő-testület saját hatáskörében tárgyalja. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi  
feltételeknek megfelel: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző 
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1.5. napirendi pont 
 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.)  
önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése 
alapján (Mötv.) a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizott-
ság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást álla-
píthat meg. 
 
Jelenleg a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról a 6/2016.(IV.14.) rendelet rendelkezik, mely 
alapján a képviselő-testület tagjait – a polgármester és az alpolgármester kivételével – képviselői 
munkájáért havonta 15.000,-Ft tiszteletdíj illeti meg. 
 
A tiszteletdíjak összegének emelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint: 
- a képviselő-testület tagjai részére 20.000.-Ft/hó összegben. 
 
A fenti összegek alkalmazása visszamenőleg, 2022. január 1. napjától alkalmazandó.  
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. Önkor-
mányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat képviselő-
testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Társadalmi, gazdasági hatás nincs. 
A tiszteletdíjak emelésének fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított, a további években pe-
dig a költségvetésben az új összegeknek megfelelően kerül tervezésre. Az önkormányzat saját bevé-
telei biztonságos alapot nyújtanak a tiszteletdíj megemelt összegének kifizetésére is. 
 
Környezeti, egészségi hatása: 
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem je-
lent. 
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A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmé-
nyei: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése 
alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tag-
jának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat 
meg. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 
A rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
 
 
 
Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását és döntésük meghozatalát! 
 
 
Tolmács, 2022. év február hó 11. napja 
 
 
 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 

Rendelet-tervezet 
 

MELLÉKELVE 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló __/2022. 
(II.___.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 
 
Tolmács, 2022. év február hó 11. nap 
 
 
 Hajnis Ferenc s.k. 
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata 
 Képviselő-testületének __/2022. (II. __.) 

 önkormányzati rendelete 
 

(TERVEZET) 
 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) rendelet módosításáról 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdé-
sében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkor-
mányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a kö-
vetkezőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi 20.000 forint.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2022. február __. 
 
 
        Hajnis Ferenc  dr. Molnár-Fábián Ágnes 
  polgármester  jegyző 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2022. év február hó ___ napján. 

 

 

 

   dr. Molnár-Fábián Ágnes 
                  jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A Képviselő-testület a tiszteletdíj havi összegének emeléséről döntött. 

 


