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JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E K  
F E D Ő L A P J A  

 
 
 

Az előterjesztés címe, tárgya: Előterjesztés a helyi önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásairól szóló 30/2011. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Az előterjesztő megnevezése: Budai Lóránt polgármester 

Az előterjesztés Képviselő-testület általi 
tárgyalásának időpontja: 

2023. február 1. 

Mellékletek száma: 1 db 
Mellékletek megnevezése: hatásvizsgálati lap 

Feladatot jelent: 

Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző 
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője 
 
 
 

Véleményező bizottság: - 

Egyéb véleményező szerv: 
- 
 
 

A törvényességi ellenőrzésre való leadás 
időpontja: 

2023. január 24. 

Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: Sulczné Kovács Szilvia 

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: nyílt 
A zárt ülés elrendelésének indoka: -- 

 
 

Az ügyirat iktatószáma: PH/1198/2023. 
Előkészítésben résztvevők: dr. Mága Anita 
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Jászberény Város Polgármestere 
 
 
 

Előterjesztés 
 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 30/2011. (IX. 
15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) 
bekezdése alapján „a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 
 
Tekintettel arra, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023-2024. évekre 
szóló ciklusra tanácsnoki tisztség megszüntetéséről döntött, ezért a tanácsnokoknak járó 
tiszteletdíjról szóló rendelkezések törlése szükséges. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az 
alábbi rendelettervezetet – minősített többséggel – elfogadni szíveskedjék! 
 
 
Jászberény, 2023. január 24.  
 
 
 

Budai Lóránt s.k. 
polgármester 
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Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete 

 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló  

30/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 30/2011. (IX. 
15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A pótdíj mértéke:) 
„b) A bizottság elnökének a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén 

is – az alapdíj 100 %-a.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Indokolás a rendelethez 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában meghatározott rendelkezései 
alapján a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 30/2011. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezethez az alábbi 
indokolást adom: 

 
 

Általános Indokolás  
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023-2024. évekre szóló ciklusra 
tanácsnoki tisztség megszüntetéséről döntött, ezért a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról szóló 
rendelkezések törlése szükséges. 

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz  

 
A tiszteletdíj mértékét határozza meg. 

 
 

2. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépésének időpontját állapítja meg. 
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JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. § (3) bekezdése alapján „a 
képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja 
vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester 
előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, 
alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 
Társadalmi hatások: Nincsenek 

Gazdasági hatások: Nincsenek 

Költségvetési hatások: a költségvetési kiadások csökkennek 

Környezeti következmények: Nincsenek 

Egészségügyi következmények: Nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: Adottak 

Szervezeti feltételek: Adottak 

Tárgyi feltételek: Adottak 

Pénzügyi feltételek: Adottak 
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