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  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E 
 
 

a települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi 
önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 
Hatályát veszti a települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, 
településrészi önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) önkormányzati 
rendelet 2. § (2) bekezdése. 
 

2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 

 
 
 
Dr. Sütő László   Bödőné dr. Molnár Irén 
 polgármester   jegyző 
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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 
 

a települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi 
önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.)  

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  
../2015.(I. ..) önkormányzati rendeletének  

I n d o k o l á s a 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 33. §-a a 
következőképpen rendelkezik: „Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő 
önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-
testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján - legfeljebb 
tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a 
csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.” 

 
A Képviselő-testület e törvényi rendelkezésnek eleget tett, amikor a Képviselő-testület a 
2014. november 20-án megtartott ülésén a 26/2014.(XI. 20.) önkormányzati rendeletével 
ezekkel a szabályokkal az Önormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendeletét módosította. 
Ugyanebben az időpontban nem történt meg a tiszteletdíjakról szóló önkormányzati 
rendeletnek az önkormányzati képviselő ülésről való távolmaradását szankcionáló 
rendelkezésének a hatályon kívül helyezése. Ennek következtében két hatályos rendelet 
eltérően szabályozza ugyanazt az önkormányzati képviselői kötelezettsészegést és 
szankcióját, ami ilyen formában alkalmazhatatlan és a felsőbb szintű jogszabályi 
rendelkezéseknek sem felel meg. 
Éppen ezért szükséges a tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó 
rendelkezésének a hatályon kívül helyezése. 
A rendelekezések alkalmazására a kettős szabályozás óta nem volt szükség. 
Javaslom a rendeletnek a kihirdetését követő napon való hatálybaléptetését. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a települési 
képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi önkormányzat vezetők 
tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
Marcali, 2015.január 12. 
     
 
        Bödőné dr. Molnár Irén 
 Jegyző 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

 
Rendelet-tervezet címe: 
 

a települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról 
szóló 15/1998.(XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A központi jogszabályban előírtaknak megfelelően 
az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendelet tartalmazza a tárgykör 
szabályozását. 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33.§-a alapján a 
képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint csökkentheti, vagy vonhatja meg a 
kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíját. Ezt a szabályozást, más tartalommal a módosítandó rendelet is 
tartalmazza, ami nem lehetséges. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza a tárgykör szabályozását. 
A rendelet módosítása nélkül ugyanazt a szabályozási területet két önkormányzati rendelet egyidejűleg más tartalommal szabályozná. Ezért a ren- 
delet módosítása vált szükségessé, melynek elmaradása egyrészről a szabályozás alkalmazhatatlanságát, másrészről a törvényességi felügyeletet 
gyakorló szerv eljárását és aktuspótlását vonhatja maga után.  
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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