ELŐTERJESZTÉS
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 22-én tartandó alakuló ülésére
Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak
tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendeletben foglaltakról
Melléklet:
A napirend előterjesztője: Galambos István polgármester
Az előterjesztést készítője: Czene Boglárka jegyző
A képviselő-testületi ülés jellege:
-

zárt ülés

zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*: -

Döntés jellege:
-

nyílt ülés

egyszerű többséggel

minősített többséggel

minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**: -

Ecsegfalva, 2019. október ___.

Galambos István
polgármester

* : A képviselő-testület ülés jellege
a) zárt ülést kell tartani
aa) hatósági,
ab) összeférhetetlenségi,
ac) méltatlansági,
ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) érintett kérésére zárt ülést tart ba) választás,
bb) kinevezés,
bc) felmentés,
bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
be) fegyelmi eljárás megindítása
bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el

ca) vagyonával való rendelkezés,
cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sértené.

**: Minősített többségi szavazás szükséges a
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7. önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy
más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy
elidegenítéséhez, megterheléséhez,
c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
f) hitelfelvételhez, állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján
történő ellátásáról és az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-a
rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről:
„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást állapíthat meg.
(1a)23 A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési
tagságukért tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat
meg.
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja,
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező
feladatai ellátását.
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati képviselők és
bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a
szabályozza az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, mely az alábbi:
„(1) A Képviselő-testület a képviselők, a bizottságok képviselő tagjai és elnökei, a
bizottságok nem képviselő tagjai, valamint a tanácsnokok tiszteletdíját a (2)-(4)
bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
(2)A képviselő havi tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíj alapdíjból és kiegészítő díjból
tevődik össze. Az alapdíj összege havi bruttó 7.000,- Ft.
(3) Ha a képviselő legalább két bizottságnak tagja, az alapdíjon felül – több bizottsági
tagság esetén is csak egyszeri – havi 28.000,-Ft kiegészítő tiszteletdíj illeti meg.
(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül – több tisztség és bizottsági tagság esetén is csak
egyszeri havi 31.500,-Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.”
A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a bizottság
tagjának, elnökének alapdíjon felüli tiszteletdíja, továbbá a nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatásom elfogadását.

