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TERVEZET 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének …/2022.(..) 

önkormányzati rendelete a   helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

és egyéb juttatásairól szóló 8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),  a 143. § (4) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Mötv. 35. § (1) bekezdésében foglalt 

feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

1. § 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő - testületének a   helyi önkormányzati 

képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 8/2019.(XII.19.) 

önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.§  

(l) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testületi, illetve bizottsági munkájával 

kapcsolatban, megbízatása időtartamára az alábbi tiszteletdíjban részesül: 

a) az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja bruttó 80.000,- Ft (alapdíj)” 

2. § 

 Ez a rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba, és azt követően hatályát veszti. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének …/2022.(..) 

önkormányzati rendelete a   helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A Képviselő –testület Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottsága 2022. március 23-i 

bizottsági ülésén döntött arról, hogy a képviselői tiszteletdíjak 30.000 Ft-tal történő felemelését 

javasolja a Képviselő- testületnek, mely javaslatot a bizottság meg is tette  a következő napi 

testületi ülésen , mint az Önkormányzat 2022. évi költségvetést módosító javaslatot. A 

Képviselő-testület 2022. március 8-i ülésén a tiszteletdíj módosításáról szóló rendelet-tervezet 

elkészítéséről döntöttek. A módosító rendelet ezt a döntést képezi le.  

  

 

RÉSZLETES INDOOKOLÁS 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének …/2022.(..) 

önkormányzati rendelete a   helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A rendelet 1.§ -a a rendelet személyi, tárgyi hatályát határozza meg. 

 

A rendelet 2. . §-a  a hatályba lépésről rendelkezik.   

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 21.  

        dr. Behan Anett Éva 

                      jegyző 

 

 

HATÁSVIZGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes 

hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 

 

A rendelet tervezet címe: Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 

…/2022.(..) önkormányzati rendelete a   helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 8/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Közvetlen gazdasági hatásként 

jelentkezik, hogy jelenleg a rendeletnek nem áll rendelkezésre a pénzügyi fedezete a 2022. évi 

költségvetésben, ez csak az önkormányzat saját bevételeinek terhére finanszírozható.  
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Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet 

megalkotásának.  

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi 

következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív 

terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet 

meghaladóan - hatása.   

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e 

kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései 

között. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi   

észrevétel 

                                

 

 

 


