
Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

‘20
Az önkormányzati

%J / képviselők tiszteletdíjáról és

‚7 I • költségtérítéséről szóló
önkormányzati rendelet
módosítása

Döntéshozatal módja: íélemé,nező hizotiság:

Minősített többség az Möb’ 50. Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

*-a alapján Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészüeite:

Nyílt ülés dr. Kiss Mihály aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 31-i ülésén módosította az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséröl szóló 9/1995. (Ill. 7.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A Békés Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztálya szakmai segítségnyújtás keretében felhívta a figyelmet, hogy a Rendelet
2. (3) bekezdésével kapcsolatban, amely szerint nem térhet cl egymástól a bizottság képviselő
és nem képviselő (ag/átiak díjazása. mivel a bizottság munkájában, működésében a bizottság
tagjainak azonosak ajogaik, azonosak feladataik és kötelezettségeik Is.

Jelen előterjesztés keretében az észrevételben foglaltaknak teszünk eleget a Rendelet megfelelő
módosításával .A javaslat bővebb indokolását a tervezethez készített „Részletes indokolás”
című részben fejtjük ki.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

j2019. (._j
önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
9/1995. (111. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TER i’EZE T)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201 L évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés» pontjában. valamint Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk () bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
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szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. (2) bekezdés b) poníjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli cl:

1. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséröl szóló 9/1995. (Ill. 7.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1?cndclet,.) 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(2) A bizottsági tag tiszteletdüa az alapdü 60%-átiak ;negfdelő összeg.

2. Hatályát veszti a Rendelet 2. * (3) bekezdése.

3. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követö napon
hatályát veszti.

B ék é s,2019.

_______________

Izsó Gábor Támok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019.

_______________

hó

_____.

napján.

Tánzok Lászlóisó

Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérUéséről szóló
9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CCCX. 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, köJtségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
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:
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A Rendelet megalkotásával összhangba kerül a helyi szabályozás a hatályos jogi környezettel
és eleget tesz az Önkormányzat a Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segitségnyújtásában
fog]altaknak is. A jogalkotás elmaradása esetén törvényességi felügyeleti eljárás megindítása
várható.

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.

Az előteijesztősben kifejtettek egyben a jogszabály-tervezet jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 18. ‚-a szerinti általános indokolását is képezi.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és kö]tségtéritéséröl szóló
9/1995. (Ill. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

A reiiiek’r-rervezet L -áI,oz: Módosító rendelkezést tartalmaz, amelynek értelmében a
bizottsági tagok tiszteletdíja a jövőben egységesen ci képviselői íiszteletdíj 60%-ázzuk
megfelelő összeg lesz.

A rendelet 2. (1 )-(4) bekezdései jelenleí az alábbiak szerint rendelkeznek:
(1) A képviselő havi tiszteleldíja (továbbiakban: alcipdí/) 50.000,— Ft,
(2) A bizottsági tag képviselő tis:íeletcb’ja - űz alapa’tJ 45%-lcd növelt összege.
(3) A bizottság ;;e;;z képviselő tag/ának tiszteletclí/a űz cdapdij 60%—ának meg/de/ő összeg.
(4) A bizottság elnökének tis:telerdUa űz alapd 90’o-kal növelt összege.

A módosítási javaslat hatályon kívűl helyezi a vitatott (3) bekezdést, és a bizottsági tagok
tiszteletdíját egységesen az alapdíj 60%-ának megfelelő összegben határozza meg az alábbiak
szerint:

(2)11 bizottsági tag tiszteletdú’a űz alapdü 60%-cbzczk meg/delő összeg.

A rendelet-tervezet 2. -ához: Hatályon kívül helyezi a bizottsági tagok közötti
megkülönböztető rendelkezésL

A renddet-tervezet3. -ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-
tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2019. május 23.

Iz bor

(1:t: p gármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegvzö
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