
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2018. szeptember 19-i testületi ülésére 

 

4. Napirend 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2018.(IX..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:  

 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet a törvényi változások miatt szükségessé vált átvezetéseket, illetve 

minibölcsőde kialakításához kapcsolódó változásokat tartalmazza. 

2 Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen.  

3. Környezeti következmények, hatások 

A rendeletmódosítás nem okoz környezeti hatást. 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása adminisztratív többletterhet nem jelent. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A képviselői tiszteletdíj változtatása csak helyi rendelet módosításával lehetséges. 

 

Általános indokolás 

 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának módosítása csak helyi rendelet 

módosításával lehetséges. 2018. október 1-jétől a tiszteletdíj emelése miatt szükséges a 

rendeletmódosítás. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § A képviselői tiszteletdíj módosítását tartalmazza. 

2.  § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

               

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésnek megfelelően a rendeletmódosítás 

elfogadására. 

 

Vaszar, 2018. szeptember 14. 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 



 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2018.(IX..) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2013.(IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV 

törvény 14.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2013.(IV.30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „2. § A képviselő havi tiszteletdíja 2019. január 1-jétől bruttó 30.000,- Ft/hó, mely összeg 

négy részletben április, július, október és december hónapban kerül kifizetésre, negyedéves 

bontásban. 2018. évben a képviselő havi tiszteletdíja januártól 1-től szeptember 30-ig 20.000,- 

Ft/hó, október 1-től december 31-ig 30.000,- Ft/hó” 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

Vaszar, 2018. szeptember  

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

  

 


